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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   30º C  

t  14º C

Inovações em meios
de pagamento levam
conforto ao consumidor
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Após derrota na última rodada, equipe esmeraldina voltou a vencer e
goleou Avaí por 3 a 0. Gols foram marcados por Apodi, Bruno Mezenga
e Caio Vinicius. Esportes 8

Goiás goleia e dorme no G-4

Valores atualizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o orçamento saiu de R$ 199,5
bilhões em 2020 para R$ 174,9 bilhões neste ano,  em torno de 12,3% a menos em termos reais. Economia 4

Investimento na saúde atinge nível mais baixo em cinco anos

�
Leia nas CoLunas

Xadrez:Diego Sorgatto exone-

ra vice-prefeita de gestão de

distrito de Luziânia. Política 2

Jurídica: Senado debaterá lei

que prevê crimes contra o Es-

tado Democrático. Cidades 10

Esplanada: Eleitor goiano teria

mais de 70 títulos de eleitor, re-

vela pente fino.  Política 6

Mesmo tendo a segunda maior produção
de cana-de-açúcar do país, o preço do eta-
nol em Goiás segue como um dos mais al-
tos do território brasileiro após atingir R$
4,87 na Capital. A expectativa era que a

entressafra reduzisse os custos de pro-
dução, o que não ocorreu e pode ter pro-
vocado a alta no preço da gasolina, que
tem de 25 a 27% do álcool anidro na sua
composição. Esse aumento foi sentido

pelo consumidor final, mesmo em veí-
culos flex. A justificativa para a alta, se-
gundo o Sindiposto, é o aumento do cus-
to de produção no campo e atraso na sa-
fra devido à falta de chuvas. Cidades 11

Vila NoVa
sofre terceira 
derrota seguida
Fora de casa, o time comandado
pelo técnico Wagner Lopes foi su-
perado pelo Confiança por 1 a 0,
chegando ao terceiro revés con-
secutivo na Série B. O resultado
deixa o Colorado à beira da zona
de rebaixamento da Série B.
Esportes 7

Polícia recebe
mais de mil
denúncias falsas
Irresponsabilidade e medo dos
moradores que afirmam ter vis-
to o acusado de uma chacina no
Distrito Federal tem dificultado
a prisão de Lázaro Barbosa. Fo-
ram registradas mais de mil de-
núncias falsas em um único dia.
Cidades 10

Terra mentiu 
ao menos cinco
vezes na CPI
Ouvido na CPI da Covid nesta
terça-feira (22/06), o deputado
federal Osmar Terra (MDB-
RS) admitiu em depoimento
que errou nas projeções sobre
mortes e duração da pande-
mia do coronavírus.
Política 5

O secretário da Fazenda de São
Paulo, Henrique Meirelles, cum-
prirá atividade em Goiânia na
próxima sexta-feira (25) ao lado
do presidente nacional do PSD,
Gilberto Kassab. O nome de Mei-
relles é um dos cotados para dis-
putar uma cadeira no Senado.
Política 2

Meirelles inicia
incursão visando
vaga no Senado

A Câmara Municipal de Goiânia
aprovou a ampliação do auxílio
financeiro no valor de R$ 300 pa-
gos às famílias que residem no
município. A medida foi criada
como meio de proteção à popu-
lação em situação de vulnerabi-
lidade temporária.
Política 5

Câmara aprova
ampliação do
Renda Família

Afonso Cardoso

Ao reivindicarem melhores condições de trabalho nos serviços de entrega por aplicativos, os trabalhadores
que atuam neste setor em Goiânia reclamam de queda na remuneração, jornadas longas e mudanças na

forma de trabalho que dificulta cada vez mais o dia a dia desses profissionais. Cidades 9

Pandemia aumenta entregas, mas ganhos caem

Custo da produção do Etanol
encarece gasolina em Goiás

Jota Eurípedes



A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira
(22), o Projeto de Lei 4384/20, do Senado Federal, que
prorroga o prazo de suspensão do cumprimento de me-
tas de qualidade e quantidade no oferecimento de ser-
viços de saúde por conveniados junto ao Sistema Único
de Saúde (SUS). A matéria retorna ao Senado devido às
mudanças aprovadas.

Segundo o substitutivo do deputado Pedro Westphalen
(PP-RS), a prorrogação irá até 31 de dezembro de 2021. Ori-
ginalmente, o projeto, enviado à Câmara ano passado, pre-
via a prorrogação até 31 de dezembro de 2020.

Devido à pandemia, essa suspensão começou em 1º de
março e durou 120 dias (Lei 13.922/20). Outra lei
(14.061/20) prorrogou a suspensão das metas até setem-
bro do ano passado. “Considerando que não há previsão
de término da pandemia, essas entidades podem sofrer
grave colapso financeiro se não aprovássemos essa pror-
rogação”, afirmou Westphalen.

Muitas instituições de saúde conveniadas ao Sistema
Único de Saúde (SUS) têm certificado de filantropia e para
conseguirem isenção de tributos precisam prestar servi-
ços ao SUS cumprindo metas de atendimentos pelos quais
recebem valores da tabela do sistema.

Orelator acompanhou a redação dada pela Lei 14.061/20,
definindo que o pagamento dos procedimentos financia-
dos pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec)
deve ser feito conforme produção.
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Câmara aprova
suspensão 
das metas do 
SUS para 2021

Samuel Straioto

O secretário da Fazenda de
São Paulo, Henrique Meirelles,
cumprirá atividade em Goiâ-
nia na próxima sexta-feira (25)
ao lado do presidente nacional
do PSD, Gilberto Kassab. Será
a primeira participação de
Henrique Meirelles em uma
reunião da sigla em Goiás, des-
de que ele se filiou ao partido,
em fevereiro. O ex-ministro é
tido como provável nome
para disputar o Senado, no
ano que vem. O encontro está
programado para um espaço
de eventos no Setor Marista.
A intenção é começar a in-
troduzir Meirelles no am-
biente eleitoral goiano já vi-
sando o pleito de 2022.

De acordo com o presi-
dente estadual do PSD, Vilmar
Rocha, as vindas de Henrique
Meirelles e Gilberto Kassab já
deveriam ter ocorrido, mas
houve uma reprogramação
por conta da pandemia da
Covid-19. Segundo Vilmar Ro-
cha, a visita inicialmente não
será para alguma definição,
mas para aproximação de
Henrique Meirelles com os
membros do partido em
Goiás, já que é cotado para
uma disputa ao Senado.

“A visita que eles vão nos
fazer é ao partido, às lide-
ranças do partido e não será
uma visita que terá decisões,
até porque as decisões pra
valer serão tomadas no ano
que vem, mas de qualquer
sorte. Mas de qualquer sorte,
é uma sinalização importan-
te que o ministro Henrique
Meirelles poderá participar
da chapa majoritária, poderá
ser candidato do PSD a algu-
ma coisa na próxima eleição,
ao governo, ao senado, a de-
putado federal, o que ele de-
sejar, mas não se trata nesta
visita de bater martelo sobre
isso, será mais à frente. De
qualquer sorte, há uma apro-
ximação com os nossos qua-
dros, será uma visita parti-
dária”, disse Vilmar Rocha.

O presidente do PSD goia-
no relatou que outro motivo
da vinda de Kassab e Meirel-
les é devido ao fato de o par-
tido completar 10 anos em
2021. O PSD é cotado para
compor em diferentes seg-
mentos políticos. Vilmar Ro-
cha avaliou que há ainda mui-
to diálogo para ocorrer até o
ano que vem e mesmo com o
partido tendo intenção de lan-
çar candidato a presidente
em 2022, também é provável

que possa compor a algum
grupo e que determinados ti-
pos de aliança poderão refle-
tir em Goias, assim como em
outros estados da federação. 

Além disso, o partido ainda
não tomou posição se vai ca-
minhar com o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) em um
projeto de reeleição, ou se
pode aliar ao outro projeto po-
lítico. “Essas conversações vão
criando um quadro que lá na
frente tiverem mais madu-
ras, isso ajuda, pois não sabe-
mos ainda qual será a posição
do partido no plano nacional,
e mesmo aqui estamos em
conversações, análises, dialo-

gando com outras forças po-
líticas e isso facilita para uma
composição”, destacou o pre-
sidente do PSD em Goiás.

Vilmar Rocha disse que
tem feito visitas a outros es-
tados e que depois deste en-
contro em Goiânia com Gil-
berto Kassab e Henrique Mei-
relles, a tendência é que ou-
tras atividades do tipo sejam
feitas. Ele argumentou que
tem percorrido outras regiões
do país e tem o interesse de
trazer lideranças nacionais
para aproximação com os
membros do partido em
Goiás.” Eu tenho feito algu-
mas visitas a outros estados

do Brasil, e lideranças políti-
cas a nível nacional. Já estive
em São Paulo, Brasília, a pró-
xima visita será no Rio de Ja-
neiro. Como o partido é um
partido nacional, eu pretendo
convidar outras lideranças
para vir à Goiás conversar
com os companheiros daqui.
Deputados, líder na Câmara,
líder no Senado, governado-
res, prefeitos, os convidarei
para estar no PSD. A partir de
agosto acreditamos que o
quadro da pandemia estará
melhor e eu convidarei ou-
tras lideranças para que ve-
nham a Goiás”, destacou. (Es-
pecial Para O Hoje)

Ex-ministro é cotado para disputar cadeira no Senado. Ele inicia peregrinação após cargo em SP

Ex-ministro da Fazenda estará sexta-
feira em Goiânia ao lado do presiden-
te nacional do PSD, Gilberto Kassab

Diego Sorgatto exonera vice-
prefeita de gestão de Luziânia 

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto
(DEM), exonerou a vice-prefeita Ana Lúcia
(DEM) do cargo de secretária extraordinária
do Jardim Ingá, um distrito do município com
cerca de 100 mil habitantes. Os dois já vinham
se estranhando desde o início da atual gestão,
em janeiro de 2021, após ela
reclamar da falta de apoio
para administrar o dis-
trito. Mas a gota d´água
que culminou no rom-
pimento político se deu
depois que a vice-prefei-
ta expôs pu-
blicamente
duras críticas
ao correli-
gionário. O
democrata foi
expulso do PSDB,
em março de 2020, por
votar com a base alia-
da de Ronaldo Caiado,
quando deputado
estadual. 

No encalço 
Em fevereiro de 2021, o Ministério Público

Eleitoral ajuizou representação contra Diego Sor-
gatto e Ana Lúcia, por suspeita de repasses ilí-
citos de recursos eleitorais. Pediu a cassação dos
diplomas dos dois. 

Nem aí 
Mesmo com a crise interna no MDB, por con-

ta da eleição do diretório estadual, o deputado
e líder do Governo na Alego, Bruno Peixoto, se
mantém distante do imbróglio. Pode embarcar
em outro partido. 

Novo aliado 
Escudado pelo presidente do PRTB, Denes Pe-

reira, e o vice-prefeito de Morrinhos, Rafael Gon-
çalves, o suplente de deputado Maycllyn Carreiro
tomou posse ontem, em ato na Alego. Vai inte-
grar a base aliada. 

Sem validade  
O Detran respondeu ao deputado Dele-

gado Humberto Teófilo (PSL), sobre suspei-
tas de cobrança indevida de apreensão de veí-
culos e disse ter suspendido temporaria-
mente contrato com empresas de leilões.  

Menos tempo 
Se depender do deputado Antônio Gomi-

de (PT), o período de vigência do teto de gas-
tos será reduzido de 2031 para 2022, por en-
tender que a extensão da validade por dez
anos fere a autonomia fiscal do Estado. 

Economia  
Proporcionalmente ao teto de gastos de

cada Poder e órgão autônomo, o Tribunal de
Contas do Estado garante que a instituição, ao
lado do Ministério Público e Tribunal de Con-
tas dos Municípios, foi o que mais economi-
zou recurso, em 15%, 7% e 6%, respectiva-
mente. Isso em 2020. 

Credibilidade  
Ao lançar, ontem, nova etapa do progra-

ma Nota Fiscal Goiana, o governador Ronal-
do Caiado bateu forte contra as gestões do
PSDB, que não teriam pago nenhum dos prê-
mios sorteados. Agora haverá a garantia. 

Aparências  
Cinco dias após se encontrar, em Brasília,

com o deputado Professor Alcides (PP), o pre-
sidente do partido, em Goiás, Alexandre Bal-
dy, registrou as imagens em suas redes so-
ciais. Os dois travam batalha pela presidên-
cia da legenda. 

2 Câmara de Goiânia aprovou ontem
projeto do prefeito Rogério Cruz que am-
plia alcance do programa Renda Família.  

2 O deputado Delegado Humberto Teó-
filo apresentou moção de repudia contra
a deputada federal Magda Mofatto (PL),
por críticas à polícia na demora em cap-
turar Lázaro Barbosa. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Henrique Meirelles inicia incursão
em Goiás visando vaga no Senado

Prorrogação vai até dia 31 de dezembro de 2021
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Marco legal das startups: 
o que podemos esperar

Alexandra Gonçalves

Eu sou nordestina, natural da Bahia, e com mui-
ta satisfação quero partilhar com vocês sobre a “ale-
gria do São João”. Sim, chega a ser engraçado o sen-
tido duplo que pode ter essa expressão, pois pode
ser tratada a alegria das festividades da cultura do
país ou ainda, a alegria tão marcante da vida des-
se santo para a história da nossa fé e salvação. As-
sim sendo, peço licença para unir as duas alegrias
em uma só: São João.

Quem foi esse rapaz? O que ele fez para ser tão
importante? Que significado tem a sua vida e
qual a alegria que ele nos trouxe? Bem, vamos lá!
Quando começa o mês de junho, tudo muda em
nosso coração nordestino. É algo que se compara
à expectativa de um acontecimento importante,
muito especial. As cores mudam, a decoração das
casas, das ruas e até mesmo de cidades inteiras. E
por que tudo isso? Para esperar “o São João”!

Mas podemos pensar para além das decora-
ções dos lugares, nos fogos, nas músicas, nas fo-
gueiras e nas mais deliciosas comidas da nossa
riquíssima culinária. É quase um Natal, “al-
guém importante” que está chegando. E, preciso
dizer, está mesmo! Está chegando João!

“Completou-se o tempo da gravidez de Isabel,
e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes
ouviram dizer como o Senhor tinha sido mise-
ricordioso para com Isabel, e alegraram-se com
ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino,
e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias.
A mãe, porém, disse: “Não! Ele vai chamar-se
João. E todos os que ouviam a notícia ficavam
pensando: “O que virá a ser este menino?” De
fato, a mão do Senhor estava com ele. E o meni-
no crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos
lugares desertos, até o dia em que se apresentou
publicamente a Israel” (Lc 1,57s).

Houve alegria no céu com a vida desse me-
nino, pois ele era a divisão do tempo e nele se
inaugurou o Kairós, o tempo da graça. Houve ale-
gria na terra, pois seus pais haviam experimen-
tado em suas vidas a mais sublime das certezas:

“que para Deus nada é impossível”!
Na liturgia da Igreja, somente três nascimentos

são celebrados: Jesus, Maria e “o João”. João encerra
o ciclo do Antigo Testamento e dos Profetas, pois ele
aponta o Messias esperado, e atesta com seus
olhos que Deus não esqueceu de nós, o seu povo,
mas que de nós se lembrou com misericórdia.

João, ainda no ventre da sua mãe Isabel, fora
banhado pelo Santo Espírito, fora tocado pela Mãe
do Filho de Deus, a cheia da graça. Sua força não
era domável, era livre, era destinada a revelar os
pecados desse mundo e suas amarras, era um gri-
to de conversão para que os ensurdecidos saíssem
das trevas à luz. Ele era tão especial que o próprio
Cristo, nosso salvador e redentor, dele disse:
“Desde os tempos de João Batista até hoje, o Rei-
no dos céus é para os violentos” (Mt 11,12). Da-
queles que tinham o coração gigante e apaixonado
como o dele, cheio de sentido e significado, res-
ponsável com a sua missão: “E tu menino, serás
chamado profeta do Altíssimo” (Lc 1,76).

João  também viu o redentor, reconheceu que
agora a nossa alegria está completa,  e disse: “Eis
o cordeiro de Deus, Aquele que tira o pecado do
mundo” (Jo 1,29). Depois de tudo isso, por que não
dizer: Bem vindo João! Viva São João!

Que a fumaça das fogueiras anunciem a sua
chegada! As cores das bandeirinhas anunciem
a alegria que sua vida nos trouxe, novos tem-
pos chegaram! O Reino chegou! Chegou o
Cristo, O Rei, o Redentor. Eis o que anuncia sua
vida, seus dias! Está vindo, chegando depois
de mim Aquele que
torna possível o im-
possível.

Quanta alegria
nos traz sua vida!
Que nossos corações
cristãos, nordestinos
bradem no peito o
seu viva, a sua gra-
tidão por ele, e no-
vamente celebrem:
Viva São João!

Rubens Leite 

O Marco Legal das Startups foi aprovado pela
Câmara dos Deputados ontem, 11/05/2021, e vai
para sanção presidencial. 

A nova legislação traz inovações no campo da
regulação das startups dando diretrizes para o fo-
mento do empreendedorismo no Brasil, além de
medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao
aumento de investimentos.

A lei inicia fixando o conceito do sandbox re-
gulatório (ambiente regulatório experimental),
como o conjunto de condições especiais simplifi-
cadas para que as pessoas jurídicas participantes
possam receber autorização temporária dos ór-
gãos ou das entidades com competência de regu-
lamentação setorial para desenvolver modelos de
negócios inovadores e testar técnicas
e tecnologias experimentais, me-
diante o cumprimento de critérios e
de limites previamente estabelecidos
pelo órgão ou entidade reguladora e
por meio de procedimento facilitado.

A criação de um ambiente regu-
latório mais dinâmico e com foco no
fomento de novos negócios, gera a
expectativa que de o Brasil pode co-
meçar a criar um cenário mais fa-
vorável à inovação.

Além disso, a legislação traz prin-
cípios que vão nortear a regulação
do empreendedorismo, como o re-
conhecimento do empreendedoris-
mo inovador, o incentivo à criação de ambientes
mais favoráveis ao empreendedor, inclusive ga-
rantindo segurança jurídica e liberdade contra-
tual, a promoção da produtividade e competiti-
vidade, além da criação de políticas públicas para
o fomento do empreendedorismo.

Há ainda o destaque para o reconhecimento
das empresas como agentes impulsionadoras da
inovação no livre mercado, marcando o incenti-
vo à atmosfera de investidoras e investidas.

Outro fator inovador foi a definição do que são
as startups, ou quais os critérios para que a lei
considere uma empresa como tal. Segundo o PL,
são enquadradas como startups as organiza-
ções empresariais ou societárias, nascentes ou em
operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela
inovação aplicada a modelo de negócios ou a pro-
dutos ou serviços ofertados.

Somado a esse critério, há ainda mais requi-

sitos: 1) receita bruta de até R$ 16.000.000,00 no
anto anterior ou a proporção disso, se a empre-
sa tiver menos que 12 (doze) meses. 2) ter menos
de 10 (dez) anos de CNPJ; 3) Que tenha no seu ob-
jeto social, a utilização de modelos de negócios
inovadores; e 4) enquadramento no regime es-
pecial Inova Simples.

Uma outra preocupação interessante do le-
gislador foi a fixação dos investimentos que não
geram participação societária, ou seja, que não
transmitem ao investidor os riscos jurídicos dos
negócios, colaborando com o apetite do investidos
e gerando segurança jurídica. 

Nesse sentido, a legislação define que não
será considerado como integrante do capital
social, o aporte por meio de: 1) contrato de op-
ção de subscrição de ações ou quotas; 2) con-

trato de opção de compra de
ações ou quotas; 3) debênture
conversível; 4) contrato de mútuo
conversível; 5) sociedade em con-
ta de participação; 6) contrato
de investimento-anjo; 6) e outros
instrumentos que não expresse o
interesse das partes de formalizar
uma sociedade.

Essa preocupação da lei, reitero,
é fruto da insegurança jurídica que
os investidores possuem, pois a ri-
gor, não seria necessário esse des-
taque pela própria natureza dos
contratos citados, mas o Judiciário,
especialmente, o Trabalhista, por ve-

zes, acaba por estender ao investidor os riscos
operacionais do negócios, sendo que está já pos-
sui o ônus de ver seu investimento ruir. 

Além disso, a legislação ainda desmistifica
a contratação pelo Estado de empresas que se
enquadrem como startups, fomentando, na
prática, a geração de oportunidades para tais
empresas de contratar com o poder público.

Com isso, a nova lei, cria um ambiente mais
propício à inovação e
ao empreendedoris-
mo, que, por muitos
anos, vem sido tolhi-
dos pelo cenário de
insegurança jurídica,
de ausência de meca-
nismos de fomento e
de desincentivo ao
empreendedor.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rubens Leite é advogado

Alexandra Gonçalves é
missionária da Comuni-
dade Canção Nova

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e pre-
sente, sob as asas do pássaro africano, a fim de
buscar o encontro do indivíduo com o coletivo e
possibilitar um futuro, sustentado por bases mais
justas e equitativas. A estrutura vigente também
corrobora para invisibilidade e permanente ex-
clusão da população negra. A abolição da escra-
vatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos
corporais e outras humilhações se fazem presentes
quando um jovem negro é executado sumaria-
mente, quando o imaginário coletivo define o ne-
gro como perigoso e incapaz, quando a cor da pele
é uma sentença. É preciso conhecer e combater
qualquer medida que impeça o negro de sonhar,
de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Energia
O serviço de distribuição de energia pela em-

presa Enel continua péssimo, mesmo após nego-
ciação com o governo, nada mudou para o con-
sumidor. Por outro lado, as interrupções de ener-
gia tornaram-se uma constante com o início do pe-
ríodo chuvoso. Na área rural, a situação chega a
ser ainda pior, pois os prejuízos provocados pe-
las quedas de energia, que, atualmente, têm de-
morado muitos dias para o restabelecimento do
serviço, resultam na morte de aves, por exemplo.
A única eficiência da distribuidora de energia é
cortar o serviço quando há atraso de pagamento.
A defesa da privatização da estatal, alegando me-
lhoria, enganou a todos. 

João Pedro
Anápolis

{
Quando vocês absorvem
uma campanha como
essa, fazem com que o
dinheiro chegue ao
cidadão. Que nós
possamos diminuir as
desigualdades regionais
e levar cidadania às
pessoas que moram 
nas regiões mais
distantes da capital
O governador Ronaldo Caiado lan-
çou, na manhã desta terça-feira
(22/06), no Palácio das Esmeraldas, a
nova etapa do Programa Nota Fiscal
Goiana e divulgou os primeiros con-
templados de 2021.

A alegria que traz “O São João”

@jornalohoje
“Amoooo”, comentou o internauta sobre a
reportagem; Atravessando gerações, ‘Cha-
ves’ foi lembrada neste domingo (20) no Mé-
xico, 50 anos após a sua estreia na TV.

Marcos Maria Branquinho

@ohoje
“Eu amava assistir”, comentou a internauta
sobre a reportagem especial sobre os 50
anos da primeira exibição de Chaves na te-
levisão. Apesar de a série ter sido exibida
ininterruptamente na TV mexicana por 49
anos, foi tirada do ar em todos os canais
em agosto passado.

Sueli Camargo

@jornalohoje
São Paulo, Aracaju, João Pessoa, Campo
Grande e Florianópolis tiveram os seus cro-
nogramas de vacinação alterados. O Minis-
tério da Saúde afirmou que envia as doses
com base na população-alvo da campanha.
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A visão fiscalista que predomina dentro
e fora do governo, mesmo em meio a mais
grave crise sanitária da história, com mais
de meio milhão de vítimas fatais, já havia le-
vado a equipe econômica a impor um cor-
te de R$ 24,6 bilhões no orçamento autori-
zado neste ano para bancar as ações e os ser-
viços públicos em saúde. A valores atuali-
zados com base no Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo Se-
nado, o orçamento saiu de R$ 199,5 bi-
lhões em 2020 para R$ 174,9 bilhões neste
ano, em torno de 12,3% a menos em termos
reais. Ainda no ano passado, as despesas efe-
tivamente pagas, incluindo restos a pagar
também pagos, somaram R$ 170,7 bilhões,
o que significa dizer que R$ 28,8 bilhões do
total autorizado deixaram de ser gastos, o
que apenas reforça o descaso e ausência de
coordenação de planejamento observados
desde o começo da pandemia.Os recursos
autorizados para investimentos federais
em saúde foram reduzidos para R$ 3,5 bi-
lhões neste ano, atingindo o nível mais bai-
xo pelo menos desde 2016 e desabando qua-
se 48,0% em relação aos R$ 6,7 bilhões fi-
xados para 2020.

As despesas pagas com a “função saúde”,
na classificação orçamentária oficial, não
apenas não registraram qualquer cresci-
mento até maio deste ano, como encolheram
em valores reais. Incluindo o pagamento de
restos a pagar, as despesas desembolsadas
efetivamente pelo governo federal baixaram
de R$ 63,6 bilhões nos cinco primeiros me-
ses do ano passado para R$ 62,1 bilhões no
mesmo período deste ano, num recuo de
2,4% (ou R$ 1,5 bilhão a menos, como se a
crise sanitária tivesse abrandado, o que, ob-
viamente, não ocorreu).

O congelamento em termos reais da

execução orçamentária, imposto pelo teto
de gastos, estima Alexandre Padilha, de-
putado federal (PT/SP) e ex-ministro da
Saúde, retirou do sistema em torno de R$
20,0 bilhões apenas em 2019. A série de mu-
danças ocorridas nos últimos anos nos cri-
térios definidos pela Constituição para o cál-
culo do piso mínimo de despesas no setor,
aponta a procuradora do Ministério Públi-
co de Contas do Estado de São Paulo, Élida
Graziane Pinto, reduziu a participação do
governo federal no financiamento do SUS
de 60% para praticamente 42% entre 2000
e 2019, sobrecarregando Estados e prefei-
turas. Considerando os critérios fixados
pelo artigo 55 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias (ADCT), Graziane es-
tima que a despesa mínima da União no se-
tor deveria mais do que dobrar, saindo dos
R$ 123,8 bilhões fixados na lei orçamentá-
ria de 2021 para R$ 261,2 bilhões, o que
pressupõe uma redução inconstitucional de
pelo menos R$ 137,4 bilhões.

SUS ameaçado
Em meio a restrições orçamentárias e

negacionismo, o Sistema Único de Saúde
(SUS) enfrenta um dos momentos mais dra-
máticos desde sua criação, pressionado
pela pandemia do novo coronavírus e
ameaçado pelas políticas de austeridade
fiscal que têm dominado a agenda econô-
mica. A crise sanitária, com toda a carga
trágica gerada pela escalada de casos de
contágio e de mortes, mostrou que o sis-
tema é essencial. “Se não fosse o SUS,es-
taríamos numa situação muito pior noen-
frentamento da pandemia. Extremamente
pior”, afirma ZelieteZambon, presidente da
Sociedade Brasileira de Medicina de Fa-
mília e Comunidade (SBMFC).

2 Os desafios à frente, no
entanto, oferecem um cená-
rio pelo menos muito com-
plicado, caso essa mesma so-
ciedade não demonstre ca-
pacidade de mobilização para
convencer o governo, qual-
quer que seja o presidente, a
reservar fatias crescentes de
recursos para fazer frente às
necessidades urgentes na
área da saúde.
2 Segundo Rudi Rocha, pro-
fessor da Escola de Adminis-
tração de Empresas da Fun-
dação Getúlio Vargas em São
Paulo (Eaesp/FGV) e diretor de
pesquisa do Instituto de Estu-
dos em Políticas de Saúde
(Ieps), diante da ausência de
uma mobilização efetiva, “va-
mos sofrer as consequências
com aumento da iniquidade,
segmentação ainda maior no
financiamento do setor e au-
mento das tensões entre os en-
tes da federação sobre a res-
ponsabilidade de cada um no
financiamento do sistema”.

2 Na atualização mais re-
cente, os cálculos de Rocha
projetam um aumento das
despesas com ações e serviços
de saúde em todo o País de
9,2% do Produto Interno Bru-
to (PIB) em 2017 para 12,5%
em 2060. No cenário base,
que pressupõe um cresci-
mento anual médio de 1,8%
para o PIB e um avanço qua-
se equivalente entre os seto-
res público e privado, as des-
pesas do governo geral nesta
área sairiam de 3,9% (algo
como 41,3% do total) para
5,3% em 2060, alcançando
perto de 42,4%de tudo o que
todo o País gastará em saúde.
A estimativa sugere uma ne-
cessidade adicional de re-
cursos, a partir de 2017, na
faixa de R$ 1,13 trilhão, dos
quais perto de R$ 479,0 bi-
lhões teriam que vir do go-
verno federal, dos Estados e
municípios.
2 Consideradas as pressões
para estender o teto de gastos

já imposto à área federal para
governos estaduais e muni-
cipais, o congelamento em
termos reais das despesas na
União, nos Estados e nas pre-
feituras reduziria os recursos
destinados à saúde pelo setor
público como um todo para
apenas 1,8% do PIB em 2060,
praticamente a mesma fatia
observada atualmente nos
países da África Subsaariana
(1,86% do PIB).
2 Como proporção do gas-
to total em saúde, a fatia do
setor público estaria reduzi-
da a apenas 14,4% (ou seja,
26,9 pontos de porcentagem
abaixo da participação regis-
trada em 2017). Conforme
Rocha, a mensagem por trás
das projeções, de toda forma,
é positiva. “Embora precise-
mos acrescentar pouco mais
de três pontos do PIB nos
gastos até 2060, isso é factível.
É um esforço que precisa-
mos fazer e é possível”, re-
força o pesquisador.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Investimento em saúde atinge
nível mais baixo em cinco anos

A Secretaria de Desestatização, Desinvestimento e
Mercados do Ministério da Economia publicou nota em que
afirma que a aprovação da Medida Provisória 1.031/2021
pelo Congresso Nacional, que prevê a privatização da Ele-
trobras, “representa um momento histórico para o país e
chega com 26 anos de atraso”. A primeira tentativa de pri-
vatização da empresa ocorreu em 1995. 

O texto base da MP, aprovada na Câmara na segun-
da-feira (21), prevê, entre outras medidas, a emissão de
novas ações da Eletrobras, a serem vendidas no mer-
cado sem a participação da empresa, resultando na per-
da do controle acionário de voto mantido atualmente
pela União. A matéria segue, agora, para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Segundo a nota, o texto final aprovado pelo Legis-
lativo traz “expressivas vantagens ao consumidor",
pois a operação pode representar cerca de R$ 100 bilhões
aos cofres públicos e promover a reorganização do se-
tor elétrico brasileiro por meio de benefícios como a “re-
dução das garantias físicas das usinas renovadas e as
obras de revitalização das bacias; além do direciona-
mento de mais de R$ 40 bilhões para a CDE [Conta de De-
senvolvimento Energético] em benefício da modicidade
tarifária de todos os consumidores”.

A estimativa do Ministério de Minas e Energia é
de redução de 6,3% na tarifa de energia para por to-
dos os brasileiros. “Em que pese esse número ainda
tenha que ser revisado, a partir das alterações finais
do texto, fica evidente que a redução tarifária será
expressiva”, diz a nota.

Ainda de acordo com a nota, sobre o uso das ter-
melétricas de base, considerada a “questão mais polê-
mica” levantada ao longo da tramitação da MP, os cus-
tos de para a construção de eventuais gasodutos esta-
rão embutidos no valor do preço-teto do leilão. Con-
forme a nota, a proposta das térmicas reduz tarifa e traz
segurança ao sistema.

“Esse valor compreende a operação completa: cons-
trução da térmica e eventual gasoduto; a contratação do
bloco de gás possibilitará o deslocamento das termelé-
tricas a óleo diesel, que custam três vezes o preço-teto
proposto e são muito mais poluentes”, destaca.

Em entrevista, o secretário Especial de Desestatiza-
ção, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Eco-
nomia, Diogo Mac Cord, destacou que o valor de mercado
da Eletrobras, após a aprovação da Medida Provisória,
aumentou em R$ 30 bilhões.

Ele ressaltou ainda que a privatização renovará a ca-
pacidade de investimento da empresa. “A privatização
reorganiza o setor elétrico brasileiro, pois elimina os con-
tratos de cota, beneficiando o MRE [Mercado de Realo-
cação de Energia], direciona recursos inéditos para a CDE
e promove a redução tarifária”, disse.

Arrecadação
A arrecadação ao longo dos primeiros quatro meses

de 2021 (janeiro a abril) subiu em 25 estados e no Distrito
Federal, na comparação com o mesmo período do ano
passado. Apenas o Espírito Santo não registrou cresci-
mento de receita. Os dados constam no Relatório Resu-
mido de Execução Orçamentária (RREO) com foco nos es-
tados e DF, divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Te-
souro Nacional.

Segundo o relatório, as maiores altas de arrecadação
do primeiro quadrimestre ocorreram em Roraima (31%),
Rio Grande do Norte (27%), Piauí (25%), Goiás (24%), Ser-
gipe (24%), Alagoas (23%) e Mato Grosso (23%).

Em relação às despesas, também houve crescimen-
to, mas em 21 das unidades da federação. Os maiores
crescimentos foram registrados no Maranhão (32%) e
Amapá (23%). Nestes dois estados, inclusive, as despe-
sas superaram o crescimento das receitas, que foram 19%
e 7%, respectivamente.

O relatório aponta que houve redução ou estabilida-
de das despesas em 6 estados, na comparação entre o pri-
meiro quadrimestre deste ano e o mesmo período do ano
passado. A maior queda na despesa ocorreu no Espíri-
to Santo (-10%), seguido de São Paulo (- 6%), Rio Grande
do Sul (- 3%) e Alagoas (-1%). No Tocantins e no Paraná,
as despesas ficaram estáveis (crescimento zero) entre os
dois períodos comparados.(ABr)

Medida pode gerar R$ 100 bi aos cofres públicos

Inflação persiste, mas economia
evolui mais que o esperado

BALANÇO

Econômica

4 n ECONOMIA
ohoje.com

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2021

Privatização da
Eletrobras é a
maior do país,
diz ministério

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco
Central (BC) informou que o
aumento de 0,75 ponto per-
centual na taxa básica de ju-
ros, a Selic, levou em consi-
deração a “persistência da
pressão inflacionária” maior
que a esperada, sobretudo en-
tre os bens industriais. Apesar
da persistência, o comitê iden-
tifica tendência de melhora na
economia do país. Na última
quarta-feira (16), o Copom ele-
vou a Selic de 3,5% ao ano
para 4,25% ao ano.

“Adicionalmente, a lenti-
dão da normalização nas con-
dições de oferta, a resiliência

da demanda e implicações da
deterioração do cenário hí-
drico sobre as tarifas de ener-
gia elétrica contribuem para
manter a inflação elevada no
curto prazo, a despeito da re-
cente apreciação do Real”, in-
formou a autoridade mone-
tária ao divulgar a ata da reu-
nião realizada na semana pas-
sada pelo comitê.

Apesar da persistência in-
flacionária apontada, o BC
prevê uma “evolução mais
positiva do que o esperado”
para a economia brasileira,
conforme vem sendo identifi-
cado nos indicadores recentes
que mostram “revisões rele-

vantes” nas projeções de cres-
cimento. Com isso, acrescenta
a ata, “os riscos para a recu-
peração econômica reduzi-
ram-se significativamente”.

No cenário externo, a ata
registra que estímulos fiscais
e monetários em alguns países
desenvolvidos têm promovido
”uma recuperação robusta da
atividade econômica”, o que
corrobora para um cenário
mais otimista nesses países.

Para a próxima reunião,
a expectativa é de “conti-
nuação do processo de nor-
malização monetária com
outro ajuste da mesma mag-
nitude”. (ABr)
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Raphael Bezerra

A Câmara Municipal de
Goiânia aprovou a amplia-
ção do auxílio financeiro no
valor de R$ 300 pagos às fa-
mílias que residem no muni-
cípio. A medida foi criada
como meio de proteção à po-
pulação em situação de vul-
nerabilidade temporária em
decorrência da pandemia da
Covid-19 e a matéria aprova-
da visa flexibilizar as regras
anteriormente previstas e en-
globar os MicroEmpreende-
dores Individuais e as famí-
lias contempladas pelo auxí-
lio emergencial, bem como
possibilitar que alterações se-
jam realizadas de forma sim-
ples e célere, mas zelando
pela observância dos valores
estipulados em orçamento.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos) re-
percutiu a aprovação, pela Câ-
mara Municipal, na sessão de
ontem, do projeto que enviou
à apreciação dos vereadores,
alterando a Lei nº 10.598/21,
que instituiu o Renda Família,
ampliando o alcance do pro-
grama para beneficiar mais
pessoas impactadas pela pan-
demia da Covndi-19.

Com a aprovação da ma-
téria, que flexibiliza as re-
gras do programa, a Prefeitu-
ra vai englobar, entre outros,
microempreendedores indi-
viduais e famílias contem-
pladas com o auxílio emer-
gencial do governo federal.

“Vamos multiplicar o am-
paro às famílias goianienses
na nova fase do Renda Famí-
lia. Já começou hoje (ontem)
com a aprovação, em primei-
ro turno, na Câmara Munici-

pal, da alteração do projeto de
lei que institui o programa”,
ressaltou Rogério Cruz. 

A partir de agora, o prefei-
to disse que o Executivo terá
condições de alcançar mais ci-
dadãos impactados pela pan-
demia. “Os vereadores enten-
deram a importância desta
proposta, para levar alimentos
à mesa de mais goianienses, e
é isto que vamos pôr em prá-
tica nesta administração, por
meio deste e de outros pro-
gramas sociais. Cuidar de
quem mais precisa é priorida-
de, em Goiânia”, arrematou.

Em declaração de voto, a ve-
reador Aava Santiago (PSDB)
destacou a importância da
aprovação da ampliação do
Renda Família. “Agradeço a
sensibilidade do Paço Munici-
pal, em enviar à esta Casa subs-
titutivo incluindo no Renda
Família os microempreende-
dores individuais que, pelo pri-
meiro texto do projeto, esta-
vam excluídos do rol de bene-
ficiários do programa”, frisou.

“E, por uma sugestão mi-
nha, feita diretamente ao pre-
feito Rogério Cruz, nós agora
mudamos o texto, e quem for
microempreendedor indivi-
dual no município de Goiânia
poderá receber o benefício,

porque esses microempreen-
dedores estão entre os mais
precarizados em renda, e nove
em cada dez deles tiveram
perda parcial ou total de ren-
da, e desses es, sete são mu-
lheres chefes de família”, des-
tacou. “Então, esse foi um bai-
ta acerto do Paço Municipal, e
nesses acertos, a Câmara de
Goiânia estará sempre junto
para levar renda, dignidade e
segurança alimentar às famí-
lias goianienses”.

O programa Renda Família
consiste em auxílio financeiro
mensal no valor de R$ 300, pa-
gos às famílias que residem no
município, cujo projeto apro-
vado possibilita que altera-
ções sejam realizadas de for-
ma simples e célere, mas ze-
lando pela observância dos
valores estipulados em orça-
mento. O prefeito enfatiza que
o benefício foi instituído como
medida fundamental de pro-
teção à população em situação
de vulnerabilidade temporária
em decorrência da pandemia
da Covid-19. “Diante do pano-
rama de recessão econômica
que se instala em todo o País,
o município de Goiânia buscou
amenizar, por meio deste au-
xílio, os impactos financeiros
causados pelo coronavírus.

Por isso, como forma de ga-
rantir o mínimo existencial
aos mais necessitados neste
momento de pandemia, foi
instituído o referido benefí-
cio”, justifica o prefeito no
projeto enviado à Câmara.

Para tanto, levou-se em
conta a preservação do equi-
líbrio fiscal do município, as-
sim como zelar pela estrita
observância da Constituição
Federal e da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, e das leis or-
çamentarias.

Quando da elaboração do
anteprojeto do Renda Família,
foi realizada uma estimativa
de impacto orçamentário-fi-
nanceiro, prevendo, inicial-
mente, que 24 mil famílias
que residissem em imóveis
de valor venal de até R$ 100
mi, para que fossem abrangi-
das pelo programa.

O impacto financeiro do
programa foi estimado em
R$ 43,2 milhões. Dentro dessa
estimativa realizada, Rogério
Cruz afirma ter vislumbrado
a possibilidade de ampliação
do programa, de modo a atin-
gir um público ainda maior,
tais como, microempreende-
dores individuais e benefi-
ciários do auxilio emergencial
do governo federal. 

A flexibilização foi possível
porque, segundo texto do pro-
jeto de lei, até o dia 22 de
abril, os pedidos realizados al-
cançaram o percentual de
54,34% do esperado, resultan-
do um total de 13.041 requeri-
mentos. Considerando o im-
pacto inicial, os pleitos atingi-
ram aproximadamente a me-
tade, ou seja, R$ 23.473.800,00,
o que torna viável, financei-
ramente, ampliar o auxílio
para mais famílias. Ao mesmo
tempo, o programa injeta re-
cursos na economia local, im-
pactando positivamente na re-
tomada das atividades econô-
micas de Goiânia.

Emendas
Emenda apresentada pelo

vereador Pedro Azulão Júnior
(PSB) acrescenta ao projeto o
pagamento do Renda Família a
proprietários de imóveis que já
possuem processo de regulari-
zação em curso junto à Prefei-
tura de Goiânia, como os do
bairro Tancredo Neves. Já a
emenda do presidente da Câ-
mara, Romário Policarpo, in-
clui entre os beneficiários
membros de cooperativas que
tenham se inscrito no progra-
ma até o dia 30 de abril de
2021. (Especial para O Hoje)

O programa conssite em um auxílio mensal no valor de R$ 300 reais pagos a famílias em situação de vunerabilidade

Ouvido na CPI da Covid nes-
ta terça-feira (22/06), o depu-
tado federal Osmar Terra
(MDB-RS) admitiu em depoi-
mento que errou nas proje-
ções sobre mortes e duração da
pandemia do coronavírus, po-
rém, apesar de reconhecer, o
parlamentar ainda deu, pelo
menos, 8 declarações falsas a
respeito dos assuntos envol-
vendo o tema. O parlamentar,
considerado um integrante
“padrinho” do gabinete para-
lelo, também negou que haja
uma estrutura de aconselha-
mento do chefe do Executivo
fora do Ministério da Saúde.

Dentre uma das primeiras
declarações consideradas fal-
sas, dadas pelo deputado, foi
de que o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) teria impedido ou
limitado, em abril de 2020, o
poder do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), de in-
terferir da pandemia. Che-
cando as informações, em ne-
nhum momento o Supremo
proibiu ou limitou ações fe-
derais. A única decisão, na

época, admitida pelo, foi de
que a União, estados, Distrito
Federal e municípios teriam
competência “concorrente” na
área da saúde pública.

Osmar também voltou a
dizer que não há impacto de
redução de casos e mortes por
Covid-19 realizar lockdowns
ou quarentenas. Porém, di-
versas são os estudos e pes-
quisas que já provaram o con-
trário. Seja dados brasileiros
ou internacionais, há com-
pravação da eficácia do isola-

mento e do distanciamento
social para conter a transmis-
são do novo coronavírus.

A cidade de Araraquara,
em São Paulo, que o deputado
ainda citou, conseguiu reduzir
os números da doença fazen-
do lockdown. A média móvel
em 21 de fevereiro, quando as
restrições foram decretadas,
era de 189,6 casos diários. O
número despencou para 51,6
um mês e meio depois, uma
queda de 72,8%, de acordo
com acompanhamento dos

pesquisadores do Grupo de
Inovação e Extensão em En-
genharia Urbana da Universi-
dade Federal de São Carlos
(UFSCar). O número de mora-
dores internados pela doença
também caiu. Em 21 de feve-
reiro, eram 180 hospitalizados.
O número foi reduzido para 80
em abril, segundo o G1.

Outra declaração falsa do
deputado, foi a de que “no Rio
de Janeiro, no início de junho
[de 2020], não tinha ninguém
nos postos de saúde nem nos
hospitais com Covid”, se refe-
rindo a vídeos gravados por
pessoas que faziam tal acusa-
ção. Porém, no primeiro dia de
junho, segundo dados da Se-
cretaria de Estado de Saúde, o
Rio de Janeiro tinha uma taxa
de ocupação geral de 64% em
leitos de enfermaria e 90% em
leitos de UTI, considerando to-
das as unidades da rede esta-
dual. Eram 2.125 pacientes com
Covid-19 internados.

Osmar falou, ainda que ne-
nhum país importante do
mundo, mesmo os que fizeram

quarentena e lockdown, fica-
ram mais de 90 dias com as es-
colas fechadas. Mas um le-
vantamento feito pela Unesco,
com dados atualizados até o
dia 31 de maio, mostra que 126
países mantiveram escolas fe-
chadas totalmente por mais
de três meses, ou 12 semanas,
desde o início da pandemia.

Outras declarações do de-
putado também foram dura-
mente criticadas pelos seus
colegas de parlamento, além
de ele afirmar que não existe
gabinete paralelo. Ele alegou
apenas que Bolsonaro escuta
todas as pessoas, mas que
isso não significa uma estru-
tura fixa de aconselhamento.
Por fim, afirmou que não tem
contato com os possíveis
membros desse gabinete e
que encontrou com essas pes-
soas de forma esporádica,
como a médica Nise Yamagu-
chi, o médico Luciano Azeve-
do e o virologista Paolo Za-
notto, segundo a Folha de São
Paulo. (Carlos Nathan Sam-
paio, especial para O Hoje)

Osmar Terra deu, ao menos, cinco declarações falsas 
CPI DA COVID

Deputado é conhecido como ‘padrinho’ do gabiente paralelo

Prefeito diz que
os vereadores en-
tenderam a im-
portância da pro-
posta que leva ali-
mentos à mesa de
mais goianienses

Câmara aprova ampliação 
do programa Renda Família
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Festival de títulos
A visita dos deputados federais da

comissão do voto auditável rendeu sur-
presas que o Tribunal Superior Eleito-
ral ainda vai revelar no pente-fino que
passa nos títulos de eleitores. Apenas
um caso: um cidadão de Goiânia (Zona
eleitoral 135) possuía 70 títulos, todos
com a sua biometria, mas com nomes
diferentes – começavam com Cláudio,
Claudionor, Claudiosnar.. etc. Além dis-
so, tinha fotos com camisas de dife-
rentes cores para identificação. Ques-
tionados por mais casos, os técnicos da
Secretaria de Segurança da Corte aler-
taram que, até agora, foram detectados
(e anulados) mais de 70 mil casos de ci-
dadãos com mais de um título – alguns
com dezenas.

Modus operandi
A investigação avança para descobrir

como os fraudadores atuavam – já que
neste caso supracitado o elemento esta-
va registrado na mesma zona eleitoral
com todos os títulos.

Mágica ao avesso
Carlos Wizard deve reescrever sua

biografia. De como se meteu no Palácio
do Planalto com acesso fácil e em pou-
cos dias queimou toda a sua bela tra-
jetória empresarial.

Omertà
Quem mandou matar a vereadora

Mariele Franco? E, com advogados caros
para um ‘pobre coitado’, vale também a
pergunta: Quem ordenou a facada em
Jair Bolsonaro?

Fator Lázaro
O estrago na economia da micro-

rregião de Cocalzinho de Goiás, Águas
Lindas e serra de Pirenópolis vai
aparecer, a granel, quando os holo-
fotes saírem do criminoso foragido
Lázaro Barbosa e se voltarem para a
população acuada.

ILE
Com sítios trancados, currais e pastos

vazios, atividades paralisadas em comér-
cios de margens de estradas, centenas de
cidadãos em casa e até obras suspensas em
chácaras, pode-se criar já o Índice Lázaro
de Estagnação.

Av. Dormitório
Foi-se o tempo em que o coração fi-

nanceiro do Rio de Janeiro era palco de até
400 ambulantes por dia. Um leitor da Co-
luna contou, segunda-feira à noite, cerca
de 50 moradores de rua dormindo na
Av. Rio Branco.

Rumo incerto
Pernambuco sente falta de liderança

para coordenar a política no Estado. Sempre
muito atuante, o ex-governador e senador
Jarbas Vasconcelos (MDB) não dá indício do
futuro partidário. Tal silêncio faz com que
muitos políticos arrumem malas para mu-
dança de rumos. 

É que..
..Não sabem se ficam na frente popular

do governador Paulo Câmara, se vão lançar
candidato próprio no Recife e principais ci-
dades, ou se vão continuar como suble-
genda do PSB.

Tabelinha
Deputados federais e estaduais de São

Paulo ligados aos prefeitos de suas cidades têm
mais chance de ter seu trabalho aprovado pelo
eleitorado. Pesquisa feita pela Consultoria Ba-
teiah.com, em 35 municípios paulistas, cons-
tatou que mais de 40% dos eleitores aprovam
o trabalho dos parlamentares ligados aos
seus prefeitos. 

Queimação
Mas o percentual cai drasticamente quan-

do o parlamentar é apoiado por Bolsonaro:
apenas 24,3% disseram ter grande chance de
aprovar o trabalho de deputado federal liga-
do ao presidente. O índice fica em 22,5%, quan-
do se trata de deputado estadual. 

Samuel Straioto 

Reunião extraordinária da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Assembleia Le-
gislativa deve ser convocada
para esta quarta-feira (23) para
iniciar os debates relativos à
Proposta de Emenda à Consti-
tuição Estadual (PEC) do Teto
de Gastos. Nesta terça-feira
(22), terminou o período para
que os deputados estaduais
apresentassem emendas ao
projeto. Entre os parlamenta-
res que sugeriram adequações
a matéria, estão Lissauer Viei-
ra (PSB) e Antônio Gomide
(PT). A base governista proje-
ta a quantidade de 27 votos
para aprovação da matéria.

Gomide sugeriu reduzir o
período de vigência do teto de
gastos de 2031 para 2022. A ou-
tra emenda apresentada pelo
deputado vincula a correção do
teto de gastos à variação da Re-
ceita Corrente Líquida (RCL)
em vez de vinculá-la ao Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA). “O gover-
no insiste no ingresso no Regi-
me de Recuperação Fiscal, mas
não tem nenhum plano para
ajuste fiscal, essa é a preocu-
pação. Como não tem um pla-
no de ajuste, que seja colocada
a data até o final de 2022, e não
comprometa outras gestões e a

outra emenda que o IPCA seja
índice para qualquer reajuste,
mas sim a Receita Corrente Lí-
quida, ou seja o ganho real de
receita do ano, o que seria mais
justo” avaliou Gomide. 

A secretária de Economia,
Cristiane Schimdt argumenta
que o Teto de Gastos deveria
ser permanente, apesar da
possível diminuição do pe-
ríodo de aplicação da medida,
não mais sendo por um prazo
de 10 anos, conforme acordo
político que está sendo cons-
truído. “A sociedade deveria
querer que o Estado tivesse
um Teto de Gastos. A pergun-
ta correta seria, por que não
ter um Teto infinito, para que
governo tenha um controle
de gastos controlados, isso é
bom para a sociedade. O ob-
jetivo do estado é ter mar-
gem fiscal para reverter em
benefícios. Agora, pode redu-
zir o prazo, sim, mas neste mo-
mento em particular de 2021,
2022 e 2023 o problema do
Teto foi porque em 2018 se fu-
rou o Teto de Gastos”, disse a
secretária Cristiane Schmidt.  

Na semana passada, a re-
portagem informou que o lí-
der do governo na Assem-
bleia Legislativa de Goiás,
deputado Bruno Peixoto
(MDB), a base de apoio a Ro-
naldo Caiado (DEM) já conta

com 25 parlamentares, com
perspectiva de chegar a 27
votos na PEC do Teto de Gas-
tos. Segundo Bruno Peixo-
to, qualquer alteração seria
feita em conjunto com o go-
verno. Os parlamentares de
oposição têm feito vários
questionamentos sobre a fal-
ta de apresentação de um
plano de investimentos para
o Estado após ingresso no
Regime de Recuperação Fis-
cal e ainda com a extensão
do Teto de Gastos.

Outro ponto é quanto à
realização de concursos pú-
blicos. A oposição cobra es-
clarecimentos sobre o assun-
to. A base já conhece o proje-

to de ponta à ponta. Tivemos
uma reunião com 22 deputa-
dos e foi eternado a todos
Será permitido sim, respei-
tando o teto a realização de
concurso público, de conces-
são de Data Base, de promo-
ções, sempre respeitando o
Teto de Gastos. Alguns da opo-
sição têm trabalhado para o
quanto pior, melhor e espe-
ramos chegar aos 27 votos, a
PEC não trará prejuízo aos
servidores públicos”, desta-
cou Bruno Peixoto.

De acordo com a proposta,
fica instituído, a partir do
exercício de 2022 e com vi-
gência até 31 de dezembro
de 2031, do qual se sujeitam o

Poder Executivo, o Poder Le-
gislativo, o Poder Judiciário, os
Tribunais de Contas, o Minis-
tério Público, a Defensoria
Pública, as respectivas admi-
nistrações diretas, os fundos,
as autarquias, as fundações e
as empresas estatais depen-
dentes. O tema deve ter in-
tenso debate na Assembleia. O
texto da PEC conta com con-
gelamento de algumas despe-
sas do Estado limitados ape-
nas dentro do limite do Índi-
ce de Preço ao Consumidor
Aplicado (IPCA), que calcula a
inflação. Gastos com educação
e saúde ficam fora das medi-
das de contenção fiscal. (Es-
pecial Para O Hoje)

Prazo para apresentação de emendas
terminou nesta terça-feira (22)

Ação poderá ser aberta sem consentimento da vítima

Ingresso de Goiás ao RRF necessita de aprovação da PEC do Teto de Gastos 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câ-
mara dos Deputados o Projeto de Lei 5097/13, que altera
o Código Penal para elevar de três para seis meses de de-
tenção a pena mínima do crime de lesão corporal em si-
tuação de violência doméstica.

A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apre-
sentado pela relatora no colegiado, deputada Celina
Leão (PP-DF), ao texto original da ex-deputada Aline Cor-
rêa (SP). O parecer considerou ainda os 40 apensados e
a versão elaborada pela Comissão de Seguridade Social
e Família em 2015.

Segundo Celina Leão, com as medidas de isolamento
social devido à pandemia do novo coronavírus, houve no
País aumento nos casos de violência doméstica. “Diante
desse cenário tão alarmante, toda e qualquer proposta
com o intuito de coibir a violência contra a mulher se mos-
tra extremamente relevante”, disse.

A relatora explicou que o substitutivo aprovado é ne-
cessário porque algumas das mudanças sugeridas pela Co-
missão de Seguridade Social em 2015 já foram incorpo-
radas à Lei Maria da Penha. Essa norma sofreu alterações
recentes promovidas pelas leis 13.641/18, 13.871/19,
13.894/19 e 13.984/20.

Crimes previstos na Lei Maria da Penha, a ação pública
será incondicionada, podendo ser promovida  sem que
haja manifestação de vontade da vítima. (ABr)

Câmara aprova
nova pena 
para violência
doméstica

CCJ começa a analisar 
hoje PEC do Teto de Gastos 



O Atlético Goianiense co-
nheceu o seu adversário
das oitavas de final da Copa
do Brasil. Em sorteio reali-
zado na tarde de ontem
pela Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), ficou
definido que o rubro-negro
vai duelar contra o Athleti-
co-PR, que se enfrentaram
no último fim de semana
pela Série A e terminou
com vitória da equipe pa-
ranaense na Arena da Bai-
xada. O calendário da CBF
prevê que os jogos de ida e
volta das oitavas de final da
Copa do Brasil aconteçam
entre o fim de julho e início
de agosto.

O primeiro duelo será
em Curitiba, com o mando
de campo do Athletico Pa-
ranaense, sendo o segundo
em Goiânia, no estádio An-
tônio Accioly. A partir das oi-
tavas de final vai ser im-
plementado o uso do árbitro
de vídeo (VAR). A CBF ainda
não definiu detalhes, mas
partidas das oitavas estão
previstas para os dias 28
de julho e 4 de agosto como
data-base, mas podem ser
alteradas. Nesta nova fase
contam com jogos de ida e
volta, assim como a ante-
rior, e sem o gol marcado
fora de casa como critério
de desempate. Nas quartas
de final será realizado no-
vamente o sorteio para de-
finir os jogos.

Quem avançar para as
quartas de final, garante
uma cota de R$ 3,45 mi-

lhões. Até o momento, o
Atlético Goianiense soman-
do todas as fases já con-
quistou R$ 6, 46 milhões,
quando eliminou o Galvez-
AC, Joinville-SC e Corint-
hians. Na primeira fase, ti-
rou o time acreano ao ven-
cer por 3 a 1, contra o cata-
rinenses uma nova vitória,
desta vez por 2 a 0. Contra
os paulistas, já com o siste-
ma de duas partidas, ven-
ceu a primeira por 2 a 0,
fora de casa, e empatou
sem gols no duelo de volta.
(Felipe André, especial
para O Hoje)
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Breno Modesto

O Vila Nova voltou a ser
derrotado na Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Desta vez,
pelo Confiança. Jogando no
Estádio Batistão, em Aracaju,
o time comandado pelo téc-
nico Wagner Lopes acabou
perdendo por 1 a 0. O único
gol da partida foi marcado
pelo volante Serginho, ainda
no primeiro tempo. Com o
resultado, o Colorado se man-
tém com apenas cinco pontos
conquistados dos 18 disputa-
dos nas seis primeiras roda-
das da Segundona. 

O jogo
Precisando da vitória para

se reabilitar na Segundona, o
Vila Nova buscou o ataque
desde os primeiros minutos. A
primeira chegada do Tigre ao
ataque aconteceu logo aos dois
minutos, quando Alesson re-
cebeu pelo lado esquerdo, cor-
tou para o meio e resolveu ar-
riscar de longe. Apesar da boa
jogada individual, a finaliza-
ção do atacante não ofereceu
perigo ao goleiro Rafael San-
tos. A resposta dos donos da
casa veio aos quatro, quando
Daniel Penha, na entrada da
área, mandou uma bomba. O
camisa 1 colorado, Georgemy,
precisou fazer uma defesaça
para evitar o que seria o pri-
meiro gol da partida.

O Colorado voltou a apare-
cer na marca de 18 minutos,
quando João Pedro aproveitou
um rebote e, de fora da área,
mandou no cantinho de Rafael
Santos, que precisou cair para
fazer a defesa. Os mandantes
começaram a gostar do jogo e
foram chegando com mais pe-
rigo. Aos 24, depois de uma jo-
gada trabalhada, a bola so-
brou na esquerda para João
Paulo. O lateral-esquerdo cru-
zou rasteiro na área vilano-
vense e viu Daniel Penha che-
gar chutando de primeira.
Apesar da liberdade, o camisa
10 chutou para fora.

O Dragão fez valer o bom
momento e abriu o placar no
Batistão. Daniel Penha tentou
cruzar, a defesa afastou e,
na segunda tentativa, ele
mandou na cabeça do volan-

te Serginho, que mandou no
canto de Georgemy, que pu-
lou, mas não conseguiu evitar
o tento azul. No finzinho da
primeira etapa, Cássio Ga-
briel, em duas cobranças de
falta, assustou Rafael Santos.
A primeira, mais perigosa,
aos 31. Depois, aos 47, quan-
do o arqueiro do Dragão não
contava com o quique da bola
em sua frente e precisou es-
palmar para escanteio.

Na etapa final, Wagner Lo-
pes trocou algumas peças, mas
continuou vendo o Confiança
dominar as ações ofensivas do
confronto. Com menos de 10
minutos, Marcelinho e Neto
Berola haviam chegado e le-
vado perigo à meta defendida
por Georgemy. Porém, o ritmo
foi abaixando e as equipes
quase não atacaram. No fim, o

Vila Nova perdeu sua melhor
chance. Após um domínio er-
rado de Nery Bareiro, Alan
Grafite roubou a bola e arran-
cou. Ao invadir a grande área,

o atacante, que fazia sua estreia
pelo Tigre, tentou tirar de Ra-
fael Santos e mandou no can-
to, mas acabou mandando para
fora. (Especial para O Hoje)

Fora de casa, Vila
Nova é superado
pelo Confiança e
chega ao terceiro
revés na Série B

Após sofrer a primeira der-
rota na Série A, o Atlético Goia-
niense volta aos gramados na
noite de hoje, quando recebe o
Fluminense no estádio Antônio
Accioly. O duelo entre as equi-
pes acontece às 19h (horário de
Brasília) e marca o reencontro
entre os clubes que duelaram
em quatro oportunidades na úl-
tima temporada, incluindo na
quarta fase da Copa do Brasil.
Neste ano, apenas dois pontos
separam ambos na classifica-
ção, com a vantagem para o Tri-
color carioca.

“Jogo muito difícil contra
um adversário de um nível
alto e com jogadores de nível
alto. O Fluminense vem jogan-
do as principais competições
com excelência, com certeza
será um dos jogos mais difíceis
para a gente desde o momen-
to em que eu cheguei. Eles pos-
suem a capacidade de defini-
ção individual, atletas expe-
rientes, uma coletividade mui-
to forte, o Roger na minha vi-
são é um dos principais trei-
nadores desde muito tempo,
aprecio o trabalho dele e sem-
pre foi difícil quando enfrentei
as equipes dele”, analisou
Eduardo Barroca.

Para a partida da sexta ro-
dada, o treinador Eduardo Bar-
roca não vai contar com o ata-
cante Pablo Dyego. O jogador,
que pertence ao Fluminense,
não pode atuar por uma ques-
tão contratual e será poupado.
Além do jogador, o comandan-
te não revelou se vai conseguir
contar com Éder e Ronald, que
tiveram lesões musculares e fi-
caram fora das últimas rodadas,
se não contar com o defensor,
Oliveira deve começar pela ter-

ceira partida consecutiva como
titular, ao lado de Nathan.

Apesar das ausências, Bar-
roca volta a contar com Wil-
lian Maranhão, que cumpriu
suspensão na última rodada. O
volante deve retomar a posi-
ção, que foi ocupada por Ga-
briel Baralhas na última ro-
dada que enfrentou o Athleti-
co Paranaense e chegou a mar-
car o único gol do Atlético
Goianiense naquele duelo. O
restante do time titular será o
mesmo que vinha atuando e
que conquistou sete pontos
em quatro jogos.

Fluminense
O treinador Roger Ma-

chado pode contar com duas
novidades para essa partida
contra o Atlético Goianiense.
O meio-campista Yago Felipe
cumpriu suspensão na última
rodada, e volta a ficar à dis-
posição e disputa com André
uma vaga entre os titulares,
o mesmo acontece com Sa-
muel Xavier, que viajou para
Goiânia após se recuperar
de dores na coxa que o tirou
dos últimos jogos da equipe
carioca. (Felipe André, es-
pecial para O Hoje)

No Estádio Batistão, em Aracaju, o Tigre perdeu para o Dragão pelo placar de 1 a 0

Willian Maranhão deve voltar ao time titular após suspensão

Atlético-GO conhece
adversário das
oitavas de final

COPA DO BRASIL

Após derrota, Atlético Goianiense 
recebe o Fluminense no Accioly

SÉRIE A

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Três dErroTas consecutivas

Bruno Corsino/ACG

Data: 22 de junho de 2021. Horário: 16h30. Local: Estádio Batis-
tão, em Aracaju (SE). Gol: Serginho (26’/1T). Árbitro: Diego da
Silva Castro (PI). Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa
(PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

t
TéCNICA

Confiança: Rafael Santos;
Marcelinho, Nirley, Nery Ba-
reiro e João Paulo; Sergi-
nho, Jhemerson (Everton) e
Daniel Penha; Álvaro (Gus-
tavo Ramos), Alex Henrique
(Willians Santana) e Neto
Berola (Luidy)
Técnico: Rodrigo Santana

Vila Nova: Georgemy; Pe-
dro Bambu (Breno), Renato,
Walisson Maia (Willian For-
miga) e Ricardo; Deivid, Art-
hur Rezende (Íkaro) e João
Pedro (Cardoso); Alesson,
Cássio Gabriel e Renan
Mota (Alan Grafite)
Técnico: Wagner Lopes

1 x 0Confiança Vila Nova

FICHA

Data: 23 de junho, 2021; Horário: 19h (de Brasília); Local: Está-
dio Antônio Accioly, em Goiânia-GO; Árbitro: Paulo Cesar Zano-
velli (MG); Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Hen-
rique Pereira (MG); VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

t
TéCNICA

Atlético-GO: Fernando Mi-
guel; Dudu, Nathan, Olivei-
ra e Igor Carius; Willian
Maranhão, Marlon Freitas
e João Paulo; Janderson,
Natanael e Zé Roberto
Técnico: Eduardo Barroca

Fluminense: Marcos Felipe;
Calegari (Samuel Xavier), Nino,
Lucas Claro e Egídio; Yago Feli-
pe (André), Martinelli e Nenê;
Caio Paulista, Fred e Gabriel
Teixeira (Abel Hernández)
Técnico: Roger Machado

xAtlético-GO Fluminense

FICHA

oitavas de final

São Paulo x VaSco da Gama
criciúma x FluminenSe

Vitória x Grêmio
Fortaleza x crB
FlamenGo x aBc

athletico Pr x atlético-Go
atlético-mG x Bahia
SantoS x JuazeirenSe

Confrontos (ida e

volta) acontecerão

entre fim de julho e

início de agosto



Victor Pimenta

Uma noite de muitos acer-
tos e uma goleada sem sustos
do Goiás na noite desta terça-
feira (22/6) no estádio Haile Pi-
nheiro. A equipe esmeraldina
venceu o Avaí por 3 a 0 e vol-
tou para o G-4 momentanea-
mente. Os gols foram marca-
dos por Apodi, Bruno Mezen-
ga e Caio Vinicius.

Primeiro tempo
O Goiás soube sair vito-

rioso no primeiro tempo. A
equipe do Avaí começou co-
locando a pressão na equipe
da casa e levou perigo nas bo-
las paradas próximo ao gol
de Tadeu. O goleiro que de-
fendeu lindamente uma fi-
nalização de longe de Edil-
son, ainda fez uma excelente
defesa em uma bola que so-
brou para Alan Costa. A de-
fesa esmeraldina ainda saiu
bem em um chute de Renato,
mas Breno impediu que a
bola fosse em direção ao gol.

Já a equipe esmeraldina
após a pressão, conseguiu se
tranquilizar e sair mais para
o jogo, na primeira, Elvis lan-
çou para Luan Dias que de-
morou a finalizar, dando tem-
po da defesa impedir. O ata-
cante Bruno Mezenga quem
perdeu as melhores chances,
até o Goiás abrir o placar.

Gledson defende na primeira
após finalização de Elvis e
Apodi na pequena área do-
minou e de primeira man-
dou para as redes. Cinco mi-
nutos depois o segundo. Belo
passe de Breno para Mezenga,
que dessa vez não desperdi-
çou a afundou as redes. Fim
de primeiro tempo com vitó-
ria parcial do Goiás.

Segundo tempo
Diferentemente dos outros

jogos, o Goiás foi para cima do
Avaí mesmo estando com
uma ampla vantagem. Alef
Manga teve duas delas e Elvis

também quase deixou a sua
marca. E foi após a finalização
do camisa 10 que o time es-
meraldino ganhou um escan-
teio e na cobrança, colocou na
cabeça de Caio Vinicius que
subiu mais alto para balançar
as redes.

Nem mesmo as mudanças
de Pintado fizeram com que o
rendimento do time caísse e
Dadá entrou no jogo e em
sua primeira jogada, quase
fez o quarto. O Avaí nas pou-
cas chances que teve, parou
em Tadeu. Vitória contun-
dente do Goiás por 3 a 0. (Es-
pecial para O Hoje)

FUTEBOL GOIANO

No início da manhã de on-
tem, o governador Ronaldo Caia-
do lançou, no Palácio das Esme-
raldas, uma nova fase do pro-
grama Nota Fiscal Goiana. Uma
das principais novidades apre-
sentadas durante o evento foi o
lançamento do Time Goiano do
Coração, uma ação que benefi-
ciará financeiramente as equipes
que disputam a primeira divisão
do Campeonato Goiano.

Anualmente, os 12 times
que estiverem disputando o
Goianão receberão quatro pre-
miações. A cada premiação, o
governo de Goiás destinará R$
1 milhão para ser repassado
para as agremiações. Deste
montante, R$ 240 mil serão di-
vididos igualmente entre os
12 clubes. R$ 560 mil serão
distribuídos, proporcional-
mente, conforme a média de
notas fiscais geradas pelos tor-
cedores de cada um dos times

e R$ 200 mil serão sorteados.
Em 2021, excepcionalmente,

ao invés de quatro, serão três
cerimônias. A primeira ocorreu
já na sessão de ontem e o Jara-
guá, que atualmente disputa a
Série D do Campeonato Brasi-
leiro, mas que foi rebaixado
para a segunda divisão esta-
dual, foi o primeiro sorteado,
embolsando 200 mil reais. As
próximas edições estão previs-
tas para acontecerem em se-
tembro e dezembro.

Além do governador Ro-
naldo Caiado, estiveram pre-
sentes na solenidade o presi-
dente da Federação Goiana
de Futebol, André Pitta, e os di-
rigentes das 12 equipes que
disputaram a última edição
do Campeonato Goiano, ven-
cida pelo Grêmio Anápolis.

Representante da entidade
máxima do futebol em Goiás,
André Pitta falou a respeito do

momento atual vivido pelos clu-
bes na pandemia causada pelo
Novo Coronavírus e afirmou
que o recurso é uma ajuda mui-
to importante para as equipes.

“O futebol passa pelo se-
gundo ano consecutivo sem
público nos estádios. Com mui-
tas dificuldades, assim como
tudo e todos, (o futebol) tem so-
frido nesta pandemia. Luta-
mos neste período e concluí-
mos os campeonatos dentro
de campo, cumprindo e se-
guindo protocolos (de saúde e
segurança) com muita serie-
dade. Temos clubes disputando
campeonatos nacionais com
muitas dificuldades. E isso é
uma mão de ajuda muito im-
portante que o governo nos dá,
principalmente trazendo re-
cursos financeiros a estes clu-
bes”, disse o mandatário da
FGF. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)
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O presidente do Goianésia, Marco Antônio Maia, foi um dos presentes no evento

Data: 22 de junho de 2021. Horário e local: 19 horas, estádio
Hailé Pinheiro, Goiânia. Arbitragem: Zandick Gondim Alves Jú-
nior (RN); Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos
de França Costa (RN); Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Nar-
ciso (GO). Gols: Apodi 34’1T, Bruno Mezenga 39’1T, Caio Vinicius
16’2T (Goiás)

TéCNICA

Goiás: Tadeu; Apodi, David
Duarte, Reynaldo, Hugo ( Jef-
ferson); Breno, Caio Vinícius,
élvis (Albano); Luan Dias
(Everton Brito), Bruno Me-
zenga (Dadá Belmonte) e
Alef Manga. 
Técnico: Pintado.

Avaí: Gledson; Edílson (Iury),
Alan Costa, Alemão, Diego
Renan; Wesley, Jean Martim
(Luan Silva), Renato (Valdi-
via); Vinicius Leite, Jonathan
(João Lucas) e Lourenço
(João Gabriel). 
Técnico: Claudinei Oliveira.

Goiás 3×0 Avaí

Júnior Guimarães

Depois de tanto suspen-
se em suas redes sociais, o
Goiás enfim anuncio a linha
completa de uniformes da
temporada 2021. Devido a
pandemia de covid-19, o
clube optou por divulgar
em suas redes sociais um ví-
deo de apresentação de to-
das as camisas.

No canal no youtube do
clube, o vídeo foi lançado na
meia-noite desta terça-feira
(22) e contou com vários
modelos de uniforme, sen-
do de jogo, treino, viagem,
aquecimento e goleiro. As
peças desta atual coleção
se destacaram por ser dife-
rentes de todas as outras ca-

misas que já vestiram gran-
des craques em toda histó-
ria esmeraldina.

O terceiro uniforme, qual
foi feito por um torcedor e
vencido em votação popular
não foi apresentado e o clu-
be esmeraldino aguarda
uma data mais próxima do
final de julho e início de
agosto para lançar a camisa
tão aguardada pela torcida.
Os preços das camisas 1 e 2
de jogos custam em torno de
R$ 199 reais e as demais,
saem no valor de R$ 149
reais. Elas devem aparecer
na loja oficial nos próximos
meses. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Goiás lança linha de uniformes

da temporada 2021

CAMISA NOVA

Goiás domina jogo
e goleia Avaí por 3
a 0 na Serrinha

Dormindo No g4

Jogadores comemorando com Apodi o gol marcado pelo lateral na vitória sobre o Avaí

Afonso Cardoso

t
FICHA

Governador lança nova 
fase da Nota Fiscal Goiana
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João Paulo Alexandre

Ao reivindicarem melho-
res condições de trabalho nos
serviços de entrega por apli-
cativos, os trabalhadores que
atuam neste setor em Goiânia
reclamam de queda na remu-
neração, jornadas longas e mu-
danças na forma de trabalho
que dificulta cada vez mais o
dia a dia desses profissionais.
Tudo isso em meio ao alto ris-
co de contágio pela Covid-19
que os trabalhadores enfren-
tam durante as entregas.

“Trabalhar como entrega-
dor dessa forma não está va-
lendo à pena”. É assim que
descreve Paulo César, de 31
anos, que está há quatro meses
em uma plataforma de entre-
ga de comida por aplicativo.
Apesar de estar na plataforma
há pouco tempo, ele já é capaz
de sinalizar pontos que fazem
o trabalho dele ser complicado.
O principal deles é o agenda-
mento que uma das platafor-
mas está realizando para que
eles possam trabalhar em de-
terminado dia e horário.

“Antes, o aplicativo dava
uma independência para você.
Você fazia o seu horário e ro-
dava até quando quisesse. Ago-
ra, você tem que fazer esse
agendamento. Caso não faça, a
gente fica a mercê de não tra-
balhar, já que a plataforma
não manda entrega para gen-
te. É tipo um boicote. Quando
isso acontece, você pode ir pra
casa, porque não recebe via-
gem nenhuma”, destaca.

A mesma reclamação é rea-
lizada pelo colega Diego Ri-
chard, de 22 anos, que já está
há pouco mais de dois anos
neste tipo de trabalho. Ele pon-
tua que antes o entregador re-

cebia pedidos de acordo com a
sua pontuação. Quanto mais
alto fosse esse valor dele na pla-
taforma, mais entregas ele con-
seguia fazer. “No modelo anti-
go, eu trabalhava das 8h e fi-
cava até as 22h. Assim, eu con-
seguia fazer uns R$ 200 a R$
250 por dia. Agora, eu luto
para fazer R$ 100 trabalhando
no mesmo horário.”

Paulo pontua que a plata-
forma não apresentou justifi-
cativa sobre essa mudança de
forma de trabalho, mas acre-
dita que há ligação com a
quantidade de motociclistas
que se cadastraram na plata-
forma. Porém, segundo ele,
deveria ter uma preferência de
pessoas que vêem no aplicati-
vo a única fonte de renda,
como é o caso dele. A revisão
da taxa de ganho é outra coisa
que deve ser levada em consi-
deração, tendo em vista que
tudo aumentou nos últimos

dias, inclusive a gasolina. Além
disso, ele denuncia que há um
serviço de aluguel de contas
para entregadores, o que não
é permitido pela empresa.
“Muitas pessoas fazem o ca-
dastro na plataforma e alu-
gam com uma porcentagem
das entregas que a pessoa con-
segue fazer na semana. A gen-
te sabe que não estão rece-
bendo novos motoqueiros pelo
fato que iFood só libera novos
cadastros com o cadastros de
novas empresas”, pontua.

Má-fé
Diego completa que anda

acontecendo uma grande
quantidade de reclamações
por partes de clientes que
agem de má-fé e dizem que os
pedidos não foram entregues.
Dessa forma, segundo Diego, o
entregador é penalizado in-
justamente pela plataforma
ao ser banido de vez do apli-

cativo. Por isso, também co-
bram pedidos com maiores
códigos de confirmação. Se-
gundo eles, isso ajudará a evi-
tar esses contratempos.

“A gente não recebe uma li-
gação da plataforma para bus-
car a nossa versão. E ao ser
banido de vez da plataforma,
a gente não consegue voltar
mais porque é um cadastro
por CPF. O cliente que age as-
sim tende a ficar com o lanche
e com o dinheiro, já que ele é
restituído por não receber a
entrega”, destaca.

A margem de isto aconte-
cer pode começar a acontecer
no estabelecimento onde o pe-
dido é feito. Os entregadores
são uníssonos ao dizer que
são deixados ao sol e chuva
para esperar a entrega. “Mui-
tas empresas de fast foods fa-
mosas deixam as pessoas es-
perando mais de uma hora o
pedido do cliente. Quando a

gente chega ao local da entre-
ga, a pessoa não entende que
a culpa não é nossa e acabam
reclamando da gente na pla-
taforma”, pontua Paulo.

Ele afirma que já foi proi-
bido de utilizar o banheiro,
estacionar moto e até mesmo
ter renegado um copo de água
pelos estabelecimentos. Recla-
mações estas que ganharam
destaque nas redes sociais re-
centemente, mesmo não sendo
novidade. “Eu já tive que dei-
xar minha moto duas quadras
acima do restaurante porque
eu não pude estacionar na por-
ta, pois eu iria atrapalhar os
clientes, segundo o dono. Em
alguns lugares a gente é visto
como lixo. Mas também tem
pessoas que tratam a gente
com muito carinho. Tem um
restaurante no Setor Oeste que
a proprietária já falou que
quando a gente chegasse no lo-
cal era para ser servido com
um café e um pão de queijo,
pois a gente é a representação
do cliente”, conta.

Paulo acredita que a plata-
forma também deveria dar
um suporte melhor aos entre-
gadores, como a disponibili-
zação de camisetas e até mes-
mo trocas mais recorrentes de
caixas térmicas. “Todo o apa-
rato que eu tenho foi eu quem
arcou. Tenho um blusão de
frio com a logo do iFood que
custou R$ 263. Eu que mandei
fazer uma blusa manga longa
com o nome do aplicativo pelo
fato de passar mais confiança
para o cliente. Também tenho
a maquininha de cartão de
crédito que eles vendem por
mais de R$ 300 para evitar si-
tuações da pessoa dizer que
não recebeu o pedido quando
quer pagar em casa”, reforça.

O Hoje entrou em contato
com o iFood. Por meio de
nota, a plataforma alegou que
o recurso de agendamento é
um projeto piloto para que o
entregador organize melhor o
seu dia, mas afirma que ‘ne-
nhum entregador é penaliza-
do’ caso opte por manter o
atual modelo. Sobre bags e ja-
quetas, a empresa alega que
sempre realiza ações promo-
cionais de distribuição de ma-
teriais em várias cidades no
decorrer do ano. A nota tam-
bém destaca que os entrega-
dores podem adquirir os equi-
pamentos necessários em lu-

gares de sua preferência.
A empresa diz que os en-

tregadores são parte essen-
cial do ecossistema iFood e
que ‘valoriza o respeito, está
sempre aberto ao diálogo, e
promove continuamente
campanhas de comunicação
e transparência’. A platafor-
ma alega que há diversos ca-
nais de comunicação como o
app do entregador, o Portal
do Entregador, a seção Abrin-
do a Cozinha, no site institu-
cional, e o Jhow. Além disso,
destaca que a empresa não
tem interesse em desativar
parceiros e que isso só ocor-

re quando já há o descum-
primento de termos e utili-
zação da plataforma. Quando
isso ocorre, a empresa des-
taca que o entregador recebe
uma mensagem explicando o
motivo do ocorrido, e o chat
fica disponível para even-
tuais questionamentos. Em
caso de discordância, ele
pode pedir pelo próprio apli-
cativo a revisão do caso.

Taxas
Sobre as taxas, a empresa

diz que nos últimos meses de-
senvolveu diversas vantagens
para os entregadores na área

da saúde, proteção e revisão
periódica do valor da rota mí-
nima. O iFood diz que os va-
lores levam em consideração
as rotas, que por sua vez
abrangem a retirada do pedi-
do no restaurante, a distância
percorrida, entrega para o
cliente, a cidade, o dia da se-
mana e o modal utilizado.

Sobre as taxas, a 99 Food in-
formou que a remuneração
inclui duas variáveis: a dura-
ção da corrida e distância per-
corrida (a caminho do restau-
rante e do cliente), além de
uma tarifa básica. Os ganhos
dos entregadores parceiros

são calculados independente-
mente do valor pago pelo clien-
te. Procurada, a Uber Eats dis-
se que por cada entrega reali-
zada, os entregadores parcei-
ros recebem um valor que va-
ria de acordo com uma série
de fatores. No caso de Goiânia,
a empresa afirma que au-
mentou recentemente o valor
mínimo de uma entrega, que
passou a ser R$ 5. Lembrando
que, no Uber Eats, sempre é
possível que os usuários dei-
xem valores extras para os en-
tregadores parceiros, que são
integralmente repassados. (Es-
pecial para O Hoje)

Profissionais relatam ainda dificuldades de trabalhar, discriminação e restrições nos aplicativos

Empresas dizem que entregadores são essenciais  

Diego diz que, em algumas situações, o entregador é penalizado injustamente pela plataforma ao ser banido de vez do aplicativo 

Diego pontua que a passa quase 14 horas sobre uma moto e consegue fazer apenas R$ 100

Entregadores trabalham mais
ganhando menos na pandemia

Fotos: Jota Eurípedes
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Maiara Dal Bosco

O Disque-denúncia criado pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) especificamente
para receber informações sobre o possível paradeiro de Lá-
zaro Barbosa de Sousa recebe uma média de mil denún-
cias falsas a cada 24 horas. Apesar do número expressivo
de chamadas, de acordo com a pasta, a predominância nas
ligações é de trotes e conversas sem relevância para a ope-
ração, que hoje chega ao 15º dia.

Segundo a SSP-GO, a força-tarefa vem avançando nas
buscas e o cerco está ficando cada vez mais fechado, já que
incursões para checagem de informações de possíveis lo-
cais em que o fugitivo tenha passado estão sendo realiza-
das. Além do apoio das equipes de cães de busca e resga-
te do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, da
Polícia Militar de Goiás e do Distrito Federal, a força-tarefa
também recebeu 40 rádios comunicadores cedidos pelo
Exército Brasileiro, equipamentos que estão sendo utili-
zados pelas equipes policiais.

Pedido Negado
A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF)

negou, na segunda-feira (21), a solicitação da Defensoria
Pública do Distrito Federal para que Lázaro Barbosa, apon-
tado como autor da chacina de uma família em Ceilândia
(DF) e assassinato de um caseiro, em Goiás, ficasse em uma
cela separada dos demais detentos, em caso de prisão. Para
a juíza Leila Cury, neste momento, o referido pedido é ino-
portuno.

“Os pedidos defensivos formulados para ‘proteção es-
pecial à integridade física e mental e proteção contra qual-
quer forma de sensacionalismo e exposição vexatória’ são
deveras inoportunos, pois dependem da concretização de
fatos futuros e incertos sobre os quais este Juízo não pode
decidir”, afirmou a magistrada.

De acordo com a juíza, havendo recaptura, não se sabe
nem mesmo se o sentenciado irá para o DF, na medida em
que a força-tarefa envolvida em tal operação, vem con-
centrando suas ações fora dos limites territoriais da com-
petência da VEP/DF. Além disso, a magistrada explica que
não se pode pressupor que as autoridades policiais en-
volvidas descumpririam o princípio da legalidade ou da
dignidade da pessoa humana, não tendo a Defensoria Pú-
blica apresentado nenhum fato concreto que caracterizasse
eventual conduta indevida.

Da mesma forma, a magistrada explica que é “com-
pletamente descabido analisar eventual cometimento de
tortura, porque sequer foi descrita qualquer conduta cri-
minosa; ou porque o sentenciado deste feito, apontado
como potencial vítima, sequer está preso; ou ainda porque
este Juízo não é competente para analisar e julgar crimes,
mas para executar penas”.

Mídia
Quanto aos alegados desdobramentos midiáticos, a juí-

za esclarece que não compete à VEP/DF proferir qualquer
decisão sobre a cobertura jornalística do caso e, “consi-
derando que o reeducando ainda não está sob a jurisdição
deste Juízo, descabe analisar pedido de ‘entrevistas ex-
clusivas’ que, aliás, sequer foram formuladas e nem po-
deria, pois como a própria Defensora ressaltou, o senten-
ciado ainda está foragido”.

A SSP-GO orienta que qualquer informação relevante
para a captura de Lázaro Barbosa, que está há quatro dias
sem ser visto oficialmente, seja encaminhada para o dis-
que denúncia criado na operação, por meio do telefone
(061) 9839-5284.

Crimes
Lázaro Barbosa Sousa é suspeito de cometer um quá-

druplo latrocínio em Ceilândia, no DF, além dos crimes em
Goiás. Nos últimos dias, o indivíduo invadiu propriedades
rurais da região do Entorno, fez três pessoas reféns e ba-
leou outras quatro, entre elas, um policial militar. O PM,
que foi atingido de raspão, chegou a ser levado ao Hospi-
tal de Urgências de Anápolis (Huana), mas já está em casa.
O indivíduo já possui uma condenação por homicídio, no
Estado da Bahia e é também procurado no DF e em Goiás
por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.
(Especial para O Hoje)

Buscas por Lázaro chegam hoje ao 15º dia  

O município de Iporá já
economizou cerca de R$ 100
mil após a inauguração da
usina de oxigênio hospitalar
instalada na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) no mu-
nicípio. A usina possibilita
que a cidade evite a falta do
insumo para tratar pacientes
com a Covid-19, como acon-
teceu no início ano, momento
em que Iporá passou a regis-
trar falta de oxigênio.

Além disso, o local recebeu
10 leitos de UTI. De acordo
com a secretária Municipal
de Saúde, Daniela Sallum, a
cidade dependia de oxigênio
fornecido por uma empresa
de Goiânia. No entanto, após
o aumento repentino do uso
e atraso nas entregas, o mu-

nicípio ficou por pelo menos
três dias com insuficiência
do insumo. “Na ocasião, fica-
mos muito apreensivos. A re-
messa que estava marcada
para chegar de manhã, che-
gava somente a noite. Fica-
mos com muito medo”, diz. 

A incerteza, portanto, aca-
bou e também há possibili-
dade de fornecimento do oxi-
gênio hospitalar para muni-
cípios vizinhos. “Podemos fa-
zer isso de forma ordenada,
mas ainda dependemos do
enchedor”, informa ela.
Atualmente, a usina serve a
própria UPA onde está insta-
lada; o Hospital Municipal; as
chamadas ambulâncias bran-
cas; o Serviço Ambulatorial
Móvel de Urgência (Samu),

além de envio para pessoas
acamadas, que recebem oxi-
genoterapia em casa. 

No último mês, o Estado ce-
deu mais de 70 equipamentos
para a terapia intensiva, com
10 respiradores, 40 bombas de
infusão, 10 monitores, um res-
pirador para transporte, dois
desfibriladores e um carrinho
para emergência. O custeio ini-
cial para o funcionamento por
quatro meses será de R$
1.418.535,60. O gás medicinal
foi destinado para o Hospital
Municipal de Iporá (HMI).

A instalação gera uma eco-
nomia mensal de R$ 120 mil,
valor gasto atualmente na
compra de cilindros de oxi-
gênio.  (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Usina em Iporá garante
produção de oxigênio hospitalar  

Denúncias falsas
atrapalham
buscas, são
quase mil 
em 24 horas

tRÁPIDAS

Senado debaterá lei que prevê
crimes contra o Estado Democrático

Na próxima sexta-feira (25), o Senado vai
promover uma sessão de debates com foco
no PL 2.108/2021. Esse projeto de lei trata
dos crimes contra o Estado Democrático de
Direito e prevê a revogação da Lei de Se-
gurança Nacional (LSN - Lei 7.170, de
1983). Foram convidados para o debate Luiz
Fux, presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF); Luís Roberto Barroso, que é mi-
nistro do STF e também presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE);o general
Walter Braga Netto, ministro da Defesa; Fe-
lipe Santa Cruz, presidente do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB); além de representantes de organi-
zações públicas e privadas que trabalham
em defesa dos direitos humanos. O reque-
rimento para essa sessão de debates (RQS
1.640/2021) foi apresentado pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e teve o

apoio de outros senadores. Randolfe argu-
menta que o debate é oportuno, pois, se-
gundo ele, trata-se de uma das matérias
mais importantes que o Congresso Nacio-
nal analisa neste ano. Ele afirma que “é in-
discutível, na presente conjuntura, que o re-
gime democrático no Brasil passa por uma
situação de grave estresse, provocado por
razões distintas, especialmente diante do
cenário de polarização política que temos
visto em nosso país nos últimos anos”. O PL
2.108/2021, que foi aprovado na Câmara
dos Deputados no início do mês de maio,
além de revogar a Lei de Segurança Na-
cional, cria um novo título no Código Pe-
nal (Decreto-Lei 2.848/1940) para tipificar
dez crimes em cinco capítulos, como os de
interrupção do processo eleitoral, de fake
news em eleições e de atentado ao direi-
to de manifestação.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Em decisão liminar, o
ministro Dias Toffoli, do STF,
determina que autoridades
públicas no Espírito Santo
abstenham-se de praticar
atos que visem responsabi-
lizar jornalistas pela prote-
ção ao sigilo da fonte, por di-

vulgação de suposto esque-
ma de corrupção envolven-
do o Departamento de Trân-
sito do estado (Detran-ES). A
decisão atende em parte pe-
dido da Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI) na
Reclamação (RCL) 47792. 

Garantia do sigilo da fonte

Trabalho insalubre

A Segunda Turma do TST
rejeitou o recurso de revista
de uma construtora que bus-
cava reduzir o valor da in-
denização por danos mo-
rais coletivos por não for-
necer local seguro para des-
canso de operários que tra-
balhavam às margens de
uma rodovia. Na fiscaliza-
ção, concluiu-se que os ope-

rários, após a refeição, se dei-
tavam próximos ao meio-
fio da rodovia, em área de
sombra, para descansar, pois
a empresa não fornecia local
seguro. Diante da situação,
que colocava em risco a in-
tegridade física dos traba-
lhadores, o MPT pediu a con-
denação da construtora por
danos morais coletivos.

2 TJSP – Recusa de bafô-
metro sob alegação de medo
da Covid-19 não afasta a apli-
cação de multa.

2 Informativo 701, STJ –
Em importante e paradig-
mático precedente, a Resolu-
ção da Corte Interamericana
de Direitos Humanos de
22/11/2018, que determina o
cômputo da pena em dobro,
deve ser aplicada a todo o pe-
ríodo cumprido pelo conde-
nado no Instituto Penal Plá-
cido de Sá Carvalho.

O Superior Tribunal Mili-
tar (STM) condenou um te-
nente do Exército a um ano
de reclusão por causar pâ-
nico entre seus alunos, du-
rante um treinamento. Os
fatos se passaram durante
um exercício de longa dura-
ção. O tenente e instrutor or-
denou o embarque dos alu-
nos na carroceria de uma
viatura e lançou uma grana-
da de gás lacrimogêneo no
seu interior.

Tenente é
condenado 
por lançar gás
lacrimogênio
contra alunos

Não é abusivo banco descontar
valor mínimo em conta-corrente

Para a Quarta Turma do
STJ, não é abusiva a cláusu-
la de contrato de cartão de
crédito que autoriza a ope-
radora/financeira a debitar
da conta-corrente do titular
do cartão o pagamento do
valor mínimo da fatura em
caso de inadimplemento,
ainda que contestadas as
despesas lançadas. A con-
trovérsia julgada pelo cole-
giado se originou em ação
civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Rio de
Janeiro contra o Banco San-
tander, pedindo a nulidade
de cláusulas do contrato de
emissão de cartão de crédi-
to da instituição, relativa-

mente ao desconto auto-
mático em conta-corrente
de valor equivalente ao pa-
gamento mínimo de fatura
mensal em atraso. O MP
também questionou a for-
ma do respectivo estorno da
quantia na hipótese de erro
da administradora. Para o
relator, mesmo não haven-
do no ordenamento jurídi-
co obrigação legal para a
concessão de crédito sem
garantia – nem mesmo ve-
dação a tal prática –, não é
possível rotular como abu-
sivo o débito de parcela mí-
nima do total de gastos efe-
tuados pelos titulares dos
cartões de crédito.



A ocupação dos leitos de
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTIs) destinados ao trata-
mento exclusivo da Covid-
19 em Goiás chegou a 87,12%
na rede pública estadual e a
85,64% na rede privada, se-
gundo dados da Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás
(SES-GO), divulgados na tarde
de ontem (22).

Isto significa que, dos 598
leitos disponibilizados em
UTIs sob gestão estadual para
o tratamento da doença, 503
encontravam-se ocupados,
restando outros 19 bloquea-
dos e somente 76 disponíveis
para internação. Na rede pri-
vada, que disponibiliza 188
leitos para o tratamento da
Covid-19, 161 estavam ocu-
pados, restando somente 27
para internação.

Nas enfermarias, os leitos
destinados ao tratamento da
doença, a ocupação é de
63,61% nos hospitais sob ges-
tão estadual e 55,37% na rede
privada. Isto significa que, na
rede pública estadual, dos
742 leitos disponibilizados,
407 estavam ocupados. Outros
65 encontravam-se bloquea-
dos e somente havia 270 dis-
poníveis para internação. Já
na rede privada, dos 177 lei-

tos totais disponíveis, 98 es-
tavam ocupados, o que con-
tabiliza somente outros 79
para disponíveis para pa-
cientes com Covid-19.

Casos
Segundo a SES-GO, em

Goiás já são 661.665 casos
confirmados de Covid-19 no
Estado. O número de óbitos
chegou a 18.619, o que repre-
senta uma taxa de letalidade

de 2,82%. Além disso, segun-
do a pasta, há outros 341 óbi-
tos suspeitos em decorrência
da doença em investigação.

Com 538 dias de pande-
mia, a plataforma Covid
Goiás, da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) aponta que
tanto a média móvel de casos
como a média móvel de óbitos
está em tendência crescente.
De acordo com a plataforma,
atualizada no último dia 21, a

média móvel de casos dos úl-
timos sete dias em Goiás é de
2.458,14, enquanto a média
móvel de óbitos nos últimos
sete dias é de 74,29.

Na Capital já são 167.777
casos confirmados, com o re-
gistro de 5.253 óbitos. Em
Aparecida de Goiânia, segun-
da cidade goiana em popula-
ção, são 69.765 casos confir-
mados de Covid-19, sendo
1.362 óbitos.

Vacinação
Até o momento, dados da

SES-GO dão conta que, refe-
rentes à primeira dose da
imunização, já foram aplica-
das 2.015.162 doses aplicadas
contra a Covid-19 em todo o
Estado. Em relação à segunda
dose, foram vacinadas 688.163
pessoas. Em Goiás, estes dados
representam 28,33% da po-
pulação goiana imunizada
com a primeira dose e 9,67%
dos goianos imunizados com
as duas doses. Nos dois casos,
os índices estão abaixo das
médias nacionais de vacina-
ção, que são 30,43% e 11,52%,
respectivamente.

Na Capital, são 34,4% da po-
pulação vacinada com a pri-
meira dose, o que corresponde
a 521.577 doses aplicadas. Com
a segunda dose, estão imuni-
zados 14,1% dos goianienses, o
que significa 213.871 pessoas
vacinadas. Ao todo, Goiânia
já aplicou 735.448 doses de
vacinas contra a Covid-19.

Com relação ao recebi-
mento de vacinas, Goiás já re-
cebeu 3.638.830 doses de imu-
nizantes, sendo 1.408.580 da
CoronaVac, 1.956.470 da As-
traZeneca e 273.780 da Pfizer.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)

UTIs voltam a se aproximar dos 90% de ocupação
NOVO PICO

Nas enfermarias, a ocupação dos leitos é de 63,61%  
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Daniell Alves

Mesmo sendo a segunda
maior produção de cana-de-
açúcar do país, o preço do
etanol em Goiás segue como
um dos mais caros do territó-
rio brasileiro após atingir  R$
4,87 na Capital. A expectativa
era que a entressafra redu-
zisse os custos de produção do
combustível, o que não ocor-
reu e pode ter provocado a
alta no preço da gasolina, que
tem de 25 a 27% do álcool ani-
dro. De acordo com o presi-
dente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de
Petróleo do Estado (Sindipos-
to-GO), Márcio Andrade, a jus-
tificativa para a alta é o au-
mento do custo de produção
no campo e atraso na safra de-
vido à falta de chuvas.

O consumidor acaba fi-
cando sem alternativas, tendo
em vista o alto custo da gaso-
lina motivado por uma com-
binação de entressafra e au-
mento de demanda, o preço
do etanol hidratado acumula
aumento de 21,1% desde ja-
neiro, segundo a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP).

Mesmo sendo o segundo
maior produtor nacional de
cana-de-açúcar, Goiás possui
uma das gasolinas mais caras
do país. O litro da gasolina co-
mum chega a R$ 6,27 e do eta-
nol até R$ 4,87 na Capital. Nes-
ta época de safra era esperada
uma queda nos valores, mas
não foi o que ocorreu. De acor-
do com o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo do Esta-
do (Sindiposto-GO), Márcio An-
drade, a justificativa para a alta

é o aumento do custo de pro-
dução no campo e atraso na sa-
fra devido à falta de chuvas.

Ele reforça que não tem
uma previsão de redução fu-
tura, mas se mantém ainda
otimista com o cenário. “Não
posso fazer previsão, porque
o momento que estamos vi-
vendo agora está totalmente
atípico, porque estamos em
momento de safra da cana e a
nossa expectativa era de que
os preços diminuíssem e isso
não aconteceu, e estão au-
mentando. Como sou otimis-
ta, acredito que possa haver
uma redução durante esses
próximos meses, é a minha
torcida”, diz.

O presidente acredita que
não será como nas outras sa-
fras, que os preços reduziam
drasticamente, porém afirma
a necessidade uma redução
para que haja estabilidade.
Ele revela que o aumento é
uma consequência do repas-
se das demais cadeias que

compõe o mercado. “Toda vez
que tem esses aumentos nas
bombas, 99% deles são oriun-
dos dos preços que são au-
mentados nas distribuidoras.
A nossa margem de lucro [dos
postos] é pequena”, explica.

Já o Sindicato Nacional dos
Distribuidores de Combustí-
veis (Sindicom) explica que a
composição dos preços leva
em conta o preço de aquisição
do produto, tributos, logística
e remuneração dos distribui-
dores e revendedores, estan-
do sujeita às oscilações de
oferta e demanda de um mer-
cado livre.

Proprietários são
prejudicados

Além de afetar drastica-
mente o bolso do consumi-
dor, a alta também prejudica
os proprietários dos postos,
conforme explica o presi-
dente do Sindiposto. Segundo
ele, o aumento é muito ruim
para o consumidor e tam-

bém para o empresário de
posto. Isto porque as vendas
caem mais ainda e os pro-
prietários ainda não conse-
guiram retornar as vendas do
período pré-pandemia.

“Afasta o consumidor por-
que o orçamento dele já não
cabe mais aumento. Outra si-
tuação é que o posto precisa de
mais capital, buscar recurso fi-
nanceiro para poder manter o
estoque a disposição do con-
sumidor, que já está sobre-
carregado com esse período de
pandemia. O mercado é livre e
quando chega no posto cada
empresário define [os preços]
de acordo com seus critérios e
cálculos”, enfatiza.

73,4 milhões de toneladas
Goiás deve colher 73,4 mi-

lhões de toneladas de cana-de-
açúcar na safra 2021/2022, ocu-
pando o posto de segundo
maior produtor nacional. Os
dados são da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Co-

nab) e enfatizados na publica-
ção Agro em Dados, do mês de
junho, da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa).

Segundo o boletim, o Estado
deve ser responsável por 11,7%
da produção nacional de cana-
de-açúcar, e tem produtividade
média estimada de 76,3 tone-
ladas por hectare, o que re-
presenta aumento de 0,2% em
relação ao ano anterior. Com
isso, a estimativa do Valor Bru-
to de Produção (VBP) da cana-
de-açúcar é de R$ 8,9 bilhões
para o ano de 2021.

A produção de etanol a
partir de cana-de-açúcar deve
chegar aos 4,6 bilhões de litros
na safra 2021/2022, tendo
Goiás também como segundo
maior produtor nacional. As
exportações, até agora, de ja-
neiro a abril, somam 11,6 mi-
lhões de dólares e represen-
tam 13,2% das exportações do
Complexo Sucroalcooleiro.
(Especial para O Hoje)

A previsão é que, nos
próximos meses,
haja uma redução
para aliviar o bolso
dos motoristas

Falta de chuva no Estado e altos custos da produção explicam aumento no preço dos combustíveis 

Goiás é o 2º maior produtor de
cana, mas com etanol nas alturas
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Alguns países que rece-
bem vacinas por meio do es-
quema de partilha da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU), a Covax, estão sem
doses suficientes para conti-
nuar os programas de vaci-
nação, avisou a Organização
Mundial da Saúde (OMS).

A Covax entregou 90 mi-
lhões de doses a 131 países,
número que nem sequer está
perto da quantidade sufi-
ciente para proteger aque-
las populações, alerta Bruce
Aylward, conselheiro da
OMS. A insuficiência é maior
na África, que enfrenta nova
onda de infecções.

O presidente da África
do Sul, Cyril Ramaphosa, pe-
diu que os países ricos  dei-
xem de monopolizar as va-
cinas. Ele lembrou que em
todo o continente africano
só foram administradas 40
milhões de doses – menos de
2% da população.

Ramaphosa anunciou que
a OMS está instalando na Áfri-
ca do Sul um hub para dar a
companhias dos países po-
bres e em vias de desenvolvi-
mento o conhecimento e as li-
cenças para produzir vacinas
contra a covid-19. Ele cha-
mou a iniciativa de “passo
histórico” na partilha de tec-
nologia que salva vidas.

O hub pode permitir que as
companhias africanas consi-
gam produzir vacinas com a
tecnologia mRNA (usadas nas

vacinas da Pfizer e da Moder-
na) dentro de 9 a 12 meses.

Segundo a OMS, duas
companhias já integram o
sistema e há negociações
para que a Pfizer e a Mo-
derna participem.

“Com a iniciativa, vamos
mudar a narrativa”, disse Ra-
maphosa, em entrevista coleti-
va para anunciar o programa.

A OMS vem pedindo aos
países ricos que partilhem a
tecnologia das vacinas. A ini-
ciativa de ajudar os países
africanos a produzir vacinas
é especialmente urgente, em
um momento em que os ca-
sos e mortes no continente

aumentaram quase 40% na
semana passada.

"Tenho o prazer de anun-
ciar que a OMS está em nego-
ciações com um consórcio de
empresas e instituições para
estabelecer um centro de
transferência de tecnologia
na África do Sul", disse o di-
retor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

Em comunicado, a OMS des-
creveu o hub como uma insta-
lação de treino, “onde a tecno-
logia é implantada em escala
industrial e o desenvolvimen-
to clínico é realizado. Os fabri-
cantes interessados, de países
de baixo e médio rendimento,

podem receber treinamento e
quaisquer licenças necessárias
para a tecnologia”.

As duas empresas sul-afri-
canas que já participam são a
Afrigen Biologics e a Biovac.

O cientista-chefe da OMS,
Soumya Swaminathan, afir-
mou que a organização ne-
gocia com a Pfizer e a Mo-
derna, que produziram vaci-
nas amplamente utilizadas
em países ricos usando a nova
tecnologia de mRNA.

"Poderemos esperar vaci-
nas a serem produzidas na
África no período de 9 a 12
meses, acrescentou Swami-
nathan. (ABr)

Covax entregou 90
milhões de doses a
131 países

OMS alerta que vacinas estão
escassas nos países mais pobres

As mortes por covid-19 na
Colômbia superaram nessa
segunda-feira (21) a marca de
100 mil, informou o Ministé-
rio da Saúde, em meio a ad-
vertências sobre possível es-
cassez de medicamentos e
oxigênio nos hospitais du-
rante um terceiro pico de
contágios e mortes. 

O país, que tem 50 milhões
de habitantes, registrou um
total de 3,96 milhões de infec-
ções pelo novo coronavírus,
com 100.582 mortes. Anteon-
tem, a Colômbia teve recorde
diário de 648 mortes. 

O país experimenta, nas
últimas semanas, recorde
de infecções e mortes pela
covid-19, e alguns já pre-
veem o fim do estoque de su-
primentos médicos.  

As unidades de tratamento
intensivo (UTIs) de clínicas e
hospitais das principais cida-
des estão operando em capa-
cidade quase plena, de acordo
com informações publicadas
pelas autoridades locais de
saúde na capital Bogotá, assim
como também em Medellín e
Cali, respectivamente a se-
gunda e terceira cidades mais
populosas do país. 

"Começamos a descobrir
que em todos os lugares já
existe escassez de alguns re-
cursos, faltam medicamentos
para sedação", disse à Reuters

César Enciso, coordenador mé-
dico de cuidados intensivos do
Hospital Infantil Universitário
San José, em Bogotá. 

"Se essa situação se manti-
ver com esse número de even-
tos todos os dias, os recursos
vão acabar", acrescentou.

O governo colombiano cul-
pou as semanas de protestos
antigovernamentais promo-
vidos por sindicatos, estu-
dantes e outras organizações
sociais pelo prolongamento
da terceira onda, que come-
çou depois do feriado da Se-
mana Santa. 

"Quando chegamos a essa
cifra de 100 mil pessoas mor-
tas pela covid-19, também te-
mos que fazer uma reflexão

sobre a responsabilidade in-
dividual diante de direitos e
liberdades coletivas", disse o
presidente Iván Duque após
assistir a uma missa em ho-
menagem às vítimas. 

Apesar do atual pico, o
país sul-americano suspen-
deu a maioria das restrições
impostas em março do ano
passado para controlar o
novo coronavírus, em uma
tentativa de impulsionar a
economia e em meio a um
desprezo generalizado pelas
medidas de segurança. 

A Colômbia aplicou mais
de 14,9 milhões de doses de va-
cinas, das quais mais de 4,78
milhões foram da segunda
dose. (ABr)

Mortes por covid-19 na
Colômbia passam de 100 mil

PANDEMIA

Saúde alerta sobre possível escassez de remédios e oxigênio

A OMS vem
pedindo aos
países ricos que
partilhem a
tecnologia das
vacinas

Mais de 8,5 mil crianças
foram usadas como solda-
dos no ano passado em vá-
rios conflitos pelo mundo, e
quase 2,7 mil foram mortas,
informou a Organização
das Nações Unidas (ONU)
nessa segunda-feira (21). 

O relatório anual do se-
cretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, ao Conselho
de Segurança da ONU sobre
crianças e conflitos arma-
dos abrange assassinatos,
mutilações e abuso sexual
de crianças, além da abdu-
ção ou recrutamento, ne-
gação de acesso a atendi-
mento de saúde e ataques a
escolas e hospitais.

O documento mostra
que violações foram come-
tidas contra 19,37 mil crian-
ças em 21 conflitos. A maio-
ria das violações em 2020

foi cometida na Somália,
República Democrática do
Congo, no Afeganistão, na
Síria e no Iêmen.

De acordo com o relató-
rio, 8,52 mil crianças foram
utilizadas como soldados
no ano passado, enquanto
2,67 mil foram assassinadas
e 5,74 mil ficaram feridas
em diversos conflitos. 

O documento também
inclui uma lista negra que
tem a intenção de cons-
tranger as partes em con-
flitos, com a esperança de
puni-las para implemen-
tar medidas de proteção a
crianças. A lista tem sido
objeto de polêmica, com
diplomatas afirmando que
a Arábia Saudita e Israel fi-
zeram pressão nos últimos
anos para ficar de fora
dela. (ABr)

ONU: mais de 8,5 mil
crianças foram usadas
como soldados em 2020
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Elysia Cardoso

A artista goiana Juliana Pimentel
Braga, mais conhecida por seu nome
artístico Sereia do Cerrado, lançou o
seu mais novo trabalho. A música
'música 'Salvador' está disponível em
todas as plataformas digitais e é ho-
menagem a cidade conhecida como a
terra da alegria. Na primeira vez que
a cantora pisou em terras soteropoli-
tanas em 2015, ela já sábia que volta-
ria para aquele lugar. Ela tinha 20 anos
e ainda não conhecia o mar.

Assim que a artista foi para Bahia,
começou a ser chamada nos shows
carinhosamente, por Sereia do Cer-
rado, já que usava como figurino
uma cauda de Sereia, e também por
ter nascido na terra que hoje possui
o bioma mais ameaçado do planeta,
o Cerrado. A artista explica o fascínio
pelo elemento água, bastante pre-
sente em suas produções (e nome).
“Cresci no Cerrado, não viajava mui-
to só que desde pequena eu escrevia
textos e poesias sobre o mar, sempre
esteve dentro de mim”, conta. 

Em entrevista ao Essência, ela re-
lembra como foi o processo criativo da
música ‘Salvador’ , que apesar da
canção ser fruto de uma paixão, a le-
tra fala sobre não se prender as pes-
soas, e faz uma analogia entre a água
do mar e as lágrimas, e encoraja a vi-
ver e se arriscar, mesmo quando não
sabe onde está história vai parar.
“Além de homenagear essa terra que
só me trouxe coisas boas também
quero falar sobre amor próprio nessa
música. Por mais que pareça que al-
guém vai mudar sua vida, quem cura
no final é Deus, são os orixás, Ieman-
já, é o sal da água e a energia do mar”. 

Antes, ‘Salvador’ começou como
uma poesia, fruto de uma inspiração
que brotou dois dias antes de Sereia
deixar a cidade. “Quando estava
indo embora veio essa letra e eu
guardei ela no meu caderninho e
nem imaginava que no mesmo ano
ia acabar voltando para Salvador
para começar a produzir o meu ál-
bum. Estava na casa em que morava
tocando uma música da Adriana
Calcanhoto, e errei um acorde. De re-
pente a melodia que surgiu me lem-
brou da poesia que tinha escrito, e de
fato encaixava”, relembra. 

Inicio de tudo 
Sereia do Cerrado Iniciou sua

carreira em sua cidade natal, co-
meçou como modelo aos 4 anos de
idade em 1999, ano em que saiu na
Revista Horizons, em New York. Aos
7 anos se descobriu poeta quando

ainda estudava no Colégio Instituto
Araguaia. Aos 17 anos fundou  sua
primeira banda de rock, Banda He-
roína, realizou apresentações no
Cine Ouro no tradicional aniversário
do Moka Nascimento no Cine Ouro.

Em 2013, a cantora iniciou sua
carreira como produtora, e criou o
‘Muvuca Festival’, festival que já

está em sua terceira edição. O Mu-
vuca é o único festival de música de
médio porte produzido em Goiânia
(GO) produzido e dirigido por uma
mulher preta.

No ano de 2014 entrou para o blo-
co Coró de Pau, onde tocou durante
dois anos, nos principais eventos do
calendário cultural goianiense. Em
2017, após a 4# Edição do Muvuca Fes-
tival (Contemplado no Edital Munici-
pal da Secult Goiás), Juliana Pimentel
foi para Salvador, e no retorno para
Goiás decidiu que iria parar tempo-
rariamente de produzir festivais para
produzir sua própria carreira.

E foi no aeroporto de Salvador
(BA), que Juliana, formada em Pro-
dução Cênica pelo Basileu França
criou o novo grupo musical, do qual
era a vocalista, SereiCerrado, que teve
sua estreia ao fazer o encerramento do
Festival Galhofada em maio de 2018.
A partir de então, Juliana se dedica ao
auto conhecimento, as artes, a espiri-
tualidade e a trazer mensagens ne-
cessárias para as mulheres de seu
tempo. “Tenham coragem, a gente
aprende no percurso, não tem como
aprender sem estar caminhando”, fi-
naliza. (Especial para O Hoje) 

Essência

Juliana, conhecida como

Sereia do Cerrado desde

pequena escrevia textos e

poesias sobre o mar

Energia do mar
Cantora goiana Sereia do Cerrado lança seu novo trabalho
‘Salvador’, música está disponível nas plataformas digitais 
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Malhação - sonhos 
Marcelo fica arrasado de-

pois de conversar com Pedro.
João sugere que Pedro conte
a verdade para Karina, antes
de falar sobre o caso entre Ro-
berta e Marcelo para Delma.
Gael pede para passar a noite
com Dandara. Pedro não con-
segue contar a verdade para
Karina, e Bianca fica aliviada.
Pedro impede Marcelo de con-
tar para Delma seu caso com
Roberta, mas exige que o pai
se afaste da moça. Simplício
observa Sol de longe. 

Gênesis
Labão flagra Betuel dando

em cima de Salma. Abimele-
que recebe Ismael em seu pa-
lácio. Rebeca entra em traba-
lho de parto. Betuel discute.
Ismael convida Michal para
um desafio. Rebeca dá à luz
Jacó e Esaú. Isaque levanta
Esaú e diz que ele é o primo-
gênito. Os bebês Jacó e Esaú
brigam. Doze anos depois,
Isaque mostra sua preferência
por Esaú, já Rebeca demons-
tra amar mais Jacó. Rebeca se
irrita com Uriala.

a Vida da Gente 
Nanda e Francisco estra-

nham a frieza com que são
tratados na casa do avô dele.
Lourenço pede ajuda a Rodri-
go para conhecer Tiago. Júlia
não gosta de ser contrariada
pelo pai. Janice mostra um
apartamento para Eva para
que ela ofereça a suas amigas
ricas. Miguel sugere que Sofia
pergunte se Ana não quer
treiná-la. Lorena pensa em
sair da casa de Jonas. Celina
tenta aconselhar Nanda. Lúcio
e Laura se beijam.

Coração indomável 
Otávio lê a carta que Lúcia

lhe escreveu onde diz que
está tudo bem na fazenda e
comenta que Maricruz já o
esqueceu. Maricruz diz a Se-
rafina que não está interessa-
da em conhecer seu hóspede
de nome Otávio. Maricruz
ouve uma conversa e desco-
bre que o jovem de nome
Otávio que Serafina lhe falou
é piloto de avião. Maricruz se
apavora ao descobrir que o
marido está hospedado na
mesma pensão que ela. 

império
José Alfredo chora na fren-

te de Maria Clara. Maurílio che-
ga para a festa. José Alfredo
não deixa Maria Marta anun-
ciar o cancelamento do casa-
mento. Téo fica ansioso por
notícias de érika. Maria Clara
decide ir atrás de Enrico. Josué
não deixa José Alfredo atrapa-
lhar a conversa entre Maria
Clara e Enrico. Téo se anima ao
saber que não haverá casa-
mento. Fernando reclama da
falta de ajuda de Cora para re-
conquistar Cristina.

RESUMO
t

DE NOVELAS

Do gospel 
ao pagode
Após parcerias com Livinho e Bu-
checha, Ton Carfi se aventura em par-
ceria com Dilsinho

Lanna Oliveira

Conhecido por promo-
ver encontros inusitados
na música, o cantor gospel
Ton Carfi mais uma vez
surpreende quem o acom-
panha. Ele acaba de lançar
uma nova versão da can-
ção ‘Infinitamente Mais’,
composição de Samuel
Messias, que contou com a
participação especial do
cantor Dilsinho. O single já
está em todas as platafor-
mas digitais e no YouTube
com um videoclipe no ca-
nal oficial do cantor. Com
colaborações de peso
como Livinho, Buchecha e
Bruno, do Sorriso Maroto,
o cantor não tem medo
de se aventurar.

A música ‘Infinitamente
Mais’ faz parte do álbum
‘Tríade’, lançado por Ton
em 2019, mas agora ele e
sua equipe resolveram acre-
ditar no seu potencial e dar
a ela uma atenção especial,
com uma nova roupagem.
“’Infinitamente Mais’ co-
meçou a ser compartilhada
e postada nas redes sociais
por muitas pessoas. Foi en-
tão que resolvemos acredi-
tar mais nela e apostar no
seu potencial. Foi o mesmo
que aconteceu com a músi-
ca ‘Minha Vez’, que eu já a
havia lançado no álbum
‘História de Davi’, e depois
resolvemos lançá-la mais
uma vez”, explica Carfi.

Ele ainda diz que a ideia
de ter a participação do Dil-
sinho em uma música vinha
da época do lançamento do
álbum. “Era para ele (Dilsi-
nho) ter cantado essa músi-
ca comigo no álbum. Só que,
na época, ele estava fazendo
um trabalho em estúdio,
gravando um outro disco
dele, e o único período que
ele tinha para gravar foi
justamente aquele. Estáva-
mos em uma época pré-pan-
demia, ele ainda estava em
uma sequência de shows e
tinha tirado aquela semana
para gravar o seu projeto. De
forma que ele não conse-
guiu estar comigo nesse pri-
meiro trabalho”.

Ton conta que gravar
com o Dilsinho foi algo mui-

to especial, “pois ele é uma
pessoa de muito boa índole,
muita luz, um ser humano
muito humilde e simples”, e
que os seus encontros, as
conversas dos bastidores,
sempre foram muito baca-
nas. Quando perguntado
sobre suas parcerias, Carfi
demonstra se sentir muito
feliz com cada uma: “Eu te-
nho feito excelentes parce-
rias, trazendo algumas es-
peciais para a minha car-
reira. Eu amo isso, essa par-
ceria com pessoas de outros
gêneros musicais”.

E o cantor ainda com-
pleta: “Já há muito tempo eu
perdi esse preconceito de
que música gospel e secular
não se misturam. Tirei esse
rótulo que separa o que é
um e outro gênero. Eu acho
que tudo o que fala de coisas
boas, de coisas que Deus
criou, é tido como música de
Deus. Então, se a pessoa
canta sobre o amor de um
homem para com uma mu-
lher, de um amor puro, isso
é música de Deus, é música
cristã. Existem músicas que
embora não falem o nome
de Deus especificamente,
são músicas que retratam a
realidade da nossa socieda-
de. E a arte é isso”.

Sobre os bastidores do
projeto ‘Infinitamente
Mais’, as cenas do clipe fo-
ram gravadas no Estúdio do
Chefe, no Rio de Janeiro, e
as cenas do menino foram
gravadas em uma floresta
em Petrópolis (RJ). A dire-
ção de vídeo ficou a cargo
de Dil, e a produção musical
é assinada por Edi Oliver,
com direção geral de Ton
Carfi e Ricardo Porpeta. A
mensagem que Ton Carfi
deixa para todas as pessoas
que ouvirem a música ou
assistirem ao clipe é que ve-
nham a entender “que o
nosso Deus não é um Deus
de escassez. Nosso Deus não
é um Deus de miséria. É um
Deus que veio para trazer
vida, e vida abundante. Ele
é um Deus que tem ‘infini-
tamente mais’ do que tudo
aquilo que pedimos ou pen-
samos”, finaliza. (Lanna
Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

Ton Carfi ao lado de Dilsinho lança ‘Infinitamente Mais’ A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Este é o quarto livro
de ficção com

enredos históricos
de Paulo Stucchi,

que também é
jornalista e

psicanalista

LIVRARIA
t

Os leitores de Pau-
lo Stucchi, escritor fi-
nalista do Prêmio Ja-
buti 2020, deixam a
Alemanha nazista de
A Filha do Reich e
mergulham no Rio
Jari para comemorar
o lançamento de ‘No
fundo do rio’, novo tí-
tulo do autor. Publi-
cada pela Insígnia
Editorial, a obra mis-
tura a lenda do boto
cor-de-rosa, cultura
do folclore brasilei-
ro, com um fragmen-
to do Terceiro Reich
localizado na Ama-
zônia Oriental.

Prefaciado pelo
autor, roteirista e mú-
sico Gustavo Rosseb,
o livro transporta o
leitor para os cantos som-
brios do misticismo brasilei-
ro. Os fatos históricos abrem
espaço para o romance de
Bruno e Cecile e a triste par-
tida da protagonista que
some misteriosamente no
Rio Jari. Dois anos depois,
crente de que a mulher que
amou foi levada pelo boto
cor-de-rosa, Bruno retorna
ao misterioso vilarejo de
Guaiapis para descobrir a
verdade sobre a lenda. Uma
aventura pessoal que mistu-
ra caçada a um espírito len-
dário que mora nos rios da
Amazônia, dor e vingança.

Durante a busca pela ver-
dade na comunidade ribeiri-
nha, o personagem se vê
diante dos próprios traumas
e dos mistérios escondidos no

local que no passado foi um
assentamento nazista. A
construção da narrativa do
autor aguça a curiosidade
de quem se propõe a leitura:
os capítulos se intercalam
entre o passado e o presente,
o que permite aprofundar
nas dores dos personagens.

“Apesar de todos em
Guaiapis terem ignorado
meus gritos de ajuda, eu en-
tendia Jair. Eu mesmo relutei
em acreditar na crendice da-
quele povo sobre um ser que
sai do rio e se transforma em
ho mem para levar consigo as
mulheres; relutei até pre-
senciar o que ocorrera a Ce-
cile. Ele a tirou de mim.” (No
fundo do rio, p. 42)

Este é o quarto livro de
ficção com enredos históri-

cos de Paulo Stucchi,
que também é jorna-
lista e psicanalista.
Além de ‘A Filha do
Reich’, obra finalista
do Prêmio Jabuti 2020
e ambientada na Ale-
manha durante a Se-
gunda Guerra Mun-
dial, o jornalista tam-
bém é autor de ‘O tris-
te amor de Augusto
Ramonet’, que se pas-
sa no Chile de Salva-
dor Allende durante o
golpe de Estado de Pi-
nochet, e de ‘Menina
– Mitacuña’, contex-
tualizada na Guerra
do Paraguai.

O autor
Paulo Stucchi é

jornalista e psicana-
lista. Formou-se em Comu-
nicação Social pela Unesp
Bauru. Especialista em Jor-
nalismo Institucional pela
PUC-SP e Mestre em Pro-
cessos Comunicacionais,
com ênfase em Comunica-
ção Empresarial pela Uni-
versidade Metodista de São
Paulo. Trabalhou como jor-
nalista em revistas e jor-
nais impressos. Divide seu
tempo entre o trabalho de
assessor de comunicação e
sua paixão pela literatura,
principalmente, romances
históricos. Também é au-
tor de Menina – Mitacuña,
O Triste Amor de Augusto
Ramonet, Natal sem Ma-
mãe, A Fonte e A Filha do
Reich, obra finalista do Prê-
mio Jabuti 2020.

Boto cor-de-rosa 
seduz leitores
Paulo Stucchi, escritor finalista do Prêmio Jabuti 2020, cru-
za lenda do folclore brasileiro com fragmentos do nazismo
em lançamento ambientado na Amazônia Oriental

João Carlos Rocha
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Secretário especial de
Cultura, Mario Frias, disse
que a secretaria, vinculada
ao Ministério do Turismo,
vai criar uma linha de cré-
dito, junto ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES),
para injetar R$ 408 milhões
no mercado para ajudar o
setor de eventos a partir do
segundo semestre. “O mer-
cado [cultural] foi dizimado
[com a pandemia] e a gente
corre o sério risco de não se
recuperar se a gente não fi-
zer alguma coisa”, disse.

Frias destacou que o
mercado cultural movi-
menta 4,5% do Produto In-
terno Bruto (PIB - soma de
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país) do Brasil.
“Não é uma questão de se é
bonitinho, ou se eu gosto
ou não gosto. É um mercado
real e a gente não pode
abandonar”, disse. O secre-
tário participou nesta se-
gunda-feira (21) do progra-
ma Sem Censura da TV Bra-

sil e falou também de seu
trabalho à frente da secre-
taria, do apoio ao setor de
games, da descentralização
da cultura, da Cinemateca
Brasileira e do Projeto de Lei
Paulo Gustavo, que está em
tramitação no Congresso Na-
cional e que amplia os efei-
tos da Lei Aldir Blanc. 

Sobre a Lei Aldir Blanc,
Frias disse que a responsa-
bilidade do governo federal
foi cumprida à risca. “A gen-
te trabalhou nos incisos para
entrega desses R$ 3 bilhões
da Lei Aldir Blanc, então a

gente fez essa distribuição
para 4.176 municípios e 26
estados e o Distrito Federal
em menos de 50 dias, então o
governo federal está de pa-
rabéns por todo o profissio-
nalismo, toda a transparên-
cia que ele agiu na entrega
desses recursos para os esta-
dos e municípios”, disse.

O secretário explicou que,
dos R$ 3 bilhões, R$ 1,5 bilhão
foi para estados e R$ 1,5 bi-
lhão para municípios, mas
que os recursos estavam vin-
culados à Lei do Orçamento
Anual (LOA) de 2020. “O go-

verno federal fez essa distri-
buição com a intenção de
chegar ao maior número de
artistas possíveis no Brasil. As
pessoas tinham que empe-
nhar essas verbas em 2020 e
executar elas em 2020 tam-
bém. Daí a gente teve eleição,
teve uma série de coisas, e R$
1 bilhão não conseguiu ser
executado. O que o governo
fez, se você empenhou esse
dinheiro em 2020, vamos per-
mitir que você execute em
2021 e preste contas em
2022”, disse. 

Frias acrescentou que os
conteúdos para onde os re-
cursos da Lei Rouanet foram
destinados, não foram de res-
ponsabilidade do governo fe-
deral. A responsabilidade da
definição de conteúdos para
essa verba ficou a cargo de es-
tados e municípios. “Então
eu, Mário, se você me per-
guntar, eu não fiquei satisfeito
100% com a destinação dessas
verbas. Algumas coisas que eu
não concordo aconteceram
com essas verbas”, disse.

Secretaria de Cultura deve injetar
R$ 408 milhões no setor de eventos

Clima de forró
Praia do Forte, distrito

de Mata de São João, na re-
gião metropolitana de Sal-
vador, é palco do festival de
música virtual ‘Forró Forte’
ao toque junino a partir
desta quarta-feira (23). O
evento segue até sábado
(26), sempre às 17h, e tem
transmissão online. O even-
to traz atrações como Tar-
gino Gondim, Robson Al-
ves, Serenão, Azzaração e
Trakimagem. Além destes,
cantor baiano, Luiz Caldas,
também mostra mais um
dos seus talentos, com a
apresentação de um re-
pertório junino. Desde
2013, todo mês de junho,
Luiz Caldas lança um ál-
bum de forró e este ano
não foi diferente. Ele lan-
çou o ‘Remelexo Bom’.
Quando: Quarta-feira (23).
Onde: youtube.com/musi-
cosemcena. Horário: 17h.

Homenagem à são João
O icônico Gil do Vigor,

ex-BBB, é o grande anfitrião
da live realizada via YouTube
do O Boticário nesta quarta-

feira (23). A cantora e com-
positora Solange Almeida é
a principal atração do show.
Ainda durante a live, um trio
de forro pé de serra de Ca-
ruaru (PE), formado exclusi-
vamente por mulheres, tam-
bém faz uma participação
especial para celebrar todas
as correntes musicais de São
João. O movimento tam-
bém promove uma ação
social com o objetivo de
apoiar os profissionais nor-
destinos envolvidos com
as festividades juninas.
Quando: Quarta-feira (23).
Onde: youtube.com/boti-
cário. Horário: 19h.

Concerto junino
A edição virtual do São

João Sinfônico da Orquestra
Sinfônica da Bahia (OSBA)
vai ao ar nesta quarta-feira
(23) às 19h. O concerto ju-
nino da OSBA homenageia
Dominguinhos, que em
2021 completaria 80 anos. O
repertório conta com os
grandes sucessos do com-
positor e instrumentista,
‘Abri a porta’, ‘De volta pro
aconchego’ e ‘Eu só quero
um xodó’, com participação
especial do cantor pernam-
bucano Lenine e da cantora
baiana Aiace e dos músicos
Mestrinho e Marcelo Caldi.

Quando: Quarta-feira (23).
Onde: youtube.com/OS-
BAOrquestraSinfonicaDa-
Bahia. Horário: 19h.

Música brasileira
A Rádio Globo e a Quem

realizam a primeira edição
do Prêmio Rádio Globo
Quem nesta quarta-feira
(23), a partir das 21h30. O
evento celebra os artistas e
a música brasileira escutada
na rádio e nos streamings
de todo o país em um even-
to híbrido, sem plateia, di-
retamente da Cidade das
Artes, no Rio de Janeiro. A
transmissão ao vivo ocorre
nas plataformas digitais,
YouTube, Instagram e rádio
da Rádio Globo, da Quem e
da 98.1FM Rádio Globo. Para
animar a noite de premia-
ção, a cerimônia conta com
pocket shows virtuais de ar-
tistas como Os Barões da Pi-
sadinha, Delacruz, Dilsinho,
Di Propósito, Ferrugem, IZA,
Lexa, Matheus & Kauan,
Pabllo Vittar, Vitor Kley, Xan-
de de Pilares, entre outros.
Quando: Quarta-feira (23).
Onde: @radio.globo. Horá-
rio: 21h30.

Solange Almeida é a principal atração de festa de São João hoje (23)

O secretário participou do programa Sem Censura da TV Brasil 
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Felipe Prior distribui doa-
ção de cobertores para mo-
radores de rua

Felipe Prior foi um nome
bastante marcante no 'BBB20',
ficando muito querido entre o
público por conta de sua sin-
ceridade e jeitos destemidos.
Na noite de segunda feira (21),
o arquiteto colocou seu lado so-
lidário para jogo, participando
de um projeto dedicado a aju-
dar moradores de rua em São
Paulo.Ao lado do “Juntos So-
mos Mais Fortes”, Prior entre-
gou uma doação de cobertores
para algumas pessoas em con-
dições de rua em São Paulo,
com fotos da ação sendo com-
partilhadas no perfil do Insta-
gram do projeto. (Raphael
Araujo, Ofuxico)

Live de Wesley safadão
com Juliette será investi-
gada pelo MP

No último final de semana,
aconteceu a exibição de uma
live de Wesley Safadão, que
contou com participações de
Juliette Freire, Alceu Valença,
Israel e Rodolffo, Carlinhos
Maia e Tirulipa. Porém, de

acordo com o site UOL, o
MPPB (Ministério Público da
Paraíba) confirmou que vai
investigar a transmissão, sus-
peita de ter causado aglome-
ração em seus bastidores. Em
nota enviada pelo órgão ao
portal, eles buscam “esclarecer
os fatos que chegaram ao seu
conhecimento para adotar
medidas cabíveis”. (Raphael

Araujo, Ofuxico)

Felipe Castanhari deve pa-
gar R$ 100 mil a Marcius
Melhem após decisão da
Justiça

O youtuber Felipe Casta-
nhari terá que pagar indeni-
zação de R$ 100 mil ao ex-di-
retor da Globo, Marcius Me-
lhem, com direito a correção

monetária e juros, além de fa-
zer uma publicação em suas
redes sociais sobre o conteú-
do da sentença. A decisão foi
uma determinação do TJSP
(Tribunal de Justiça de São
Paulo), de acordo com o por-
tal UOL. Marcius Melhem
abriu o processo contra Cas-
tanhari em janeiro deste ano.
(Luigi Civalli, Ofuxico)

CELEBRIDADES

Helô Pinheiro é com certeza uma
das musas mais importantes do
Brasil, sendo inclusive a inspira-
ção por trás da letra da música 'Ga-
rota de Ipanema'. Aos 75 anos de
idade, a apresentadora surgiu em
suas redes sociais belíssima e utili-
zando o mesmo vestido de noiva 55
anos após seu casamento. “Em pre-
to e branco, 55 anos depois, ele re-
siste ao tempo quando o tempo é fei-
to de amor e esperança e ainda po-
der vestir é uma benção de Deus que
me deixou”, afirmou Helô Pinheiro.
(Raphael Araujo, Ofuxico)

Helô Pinheiro usa vestido de noiva 
55 anos após seu casamento

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Você estará com a mente aler-
ta e com boa capacidade de ana-
lisar as situações, chegando ra-
pidamente a conclusões que po-
dem satisfazer a todos. Bom dia
para apresentações, reuniões e
palestras. é dia de se vender, di-
vulgar e comunicar suas ideias.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia te desafia a soltar e de-
sapegar principalmente de ter ra-
zão. é dia de rever conceitos,
agir com ética e repensar valores,
sendo mais flexível e abrindo
mão. Tudo isso só permitirá que
seu dia seja benéfico, gerando
bons acordos e trazendo lucros,
inclusive financeiros. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia te desafia a olhar as coi-
sas com outros olhos. Momento
de se colocar no lugar do outro e
perceber que isso favorece a har-
monização das suas relações. Por-
tanto as relações ganham desta-
que. Este dia também pode trazer
atrasos então é importante deixar
as coisas claras.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pode render, se
conseguir manter seu foco e sua
produtividade alta. Além disso,
você pode ganhar tempo e pra-
zo. Tome cuidado com a falta de
foco que pode trazer justamen-
te o oposto. O dia também pede
que você seja mais flexível. Não
exija o impossível de si.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

O dia te traz convites e mo-
mentos de lazer. Convém apro-
veitar, mas sem exageros. Você
pode ficar irritado com mudanças
de última hora que podem surgir.
O dia pede adaptação.  Tome cui-
dado com excessos de atividades.
Não abrace o mundo, porque você
poderá não dar conta de tudo.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Este dia traz energia de força
para mudanças positivas tanto
no ambiente doméstico quanto
no trabalho. As parcerias podem
não ser o forte hoje. Será preci-
so lidar mais consigo mesmo no
dia de hoje. O lado positivo des-
te dia são os amigos e a possibi-
lidade de sair da rotina.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Este dia pode trazer muitas
dúvidas e favorecer as conversas,
as terapias e as trocas. Pode ser
bom passear e colocar a cabeça
para focar outras coisas e novas
atividades, à espera das solu-
ções que virão naturalmente.
Não vai adiantar ficar querendo
achar solução rápida.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

é dia de ter cuidado com o
trabalho, porque você pode estar
desatento ou impaciente. Outro
alerta desse dia é em relação a
dinheiro e coisas materiais. Pro-
cure não se deixar levar por im-
pulsos. Vale a pena negociar
tudo: prazos, valores, ideias.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

é dia de agir com coragem
em relação aos seus objetivos,
sem passar por cima das pes-
soas. Tome cuidado com ações
egoístas, que visam apenas você
mesmo. Você pode estar meio
sem foco hoje. O trabalho flui
melhor quando você permite
que suas emoções fluam. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia está favorável para quem
não tem obrigações definidas e
não está preocupado com prazos,
pois pode desfrutar o caos criati-
vo que este dia traz. Para quem
precisa focar e trabalhar, vale a
pena se manter o mais organiza-
do possível e não se irritar com o
fluxo. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz destaque para seus
projetos. Será possível ter mais
popularidade no dia de hoje. As
amizades estão em destaque e
pode ser preciso ajudar ou orien-
tar algum amigo. Podem surgir
convites para participar de clu-
bes, associações e outros grupos
de ajuda solidária.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A vida segue agitada hoje,
com muitos compromissos so-
ciais e de trabalho. Tome cuida-
do com o excesso de atividades
que podem desgastar sua saúde
e seja cauteloso: as pessoas es-
tão de olho em você, então qual-
quer erro ou desatenção pode te
render uma bronca.

Marcello Casal Jr./ABr
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Lanna Oliveira

Em meio aos questiona-
mentos de uma vida pós pa-
lhaçada, Cidadão enfrenta seu
primeiro dia como aposentado.
Palhaço por mais de 40 anos,
agora ele encara a realidade da
vida de cara limpa, mas tem di-
ficuldade em aceitar a nova si-
tuação. Este enredo faz parte
da trama ‘O Palhaço, Deserto’,
primeiro longa de Patrícia
Lobo, que estreia na mostra
Marché du Film, no Festival de
Cannes 2021 no dia 07 de julho,
às 09h. O filme também segue
para as salas de Portugal pela
FilmesDaMente.

Com previsão de lança-
mento nacional no segundo
semestre, ‘O Palhaço, Deserto’
é o primeiro longa-metragem
de Patrícia Lobo. Ela provoca
neste filme o olhar do espec-
tador ao usar diferentes lin-
guagens na construção da nar-
rativa, a qual nem sempre é
óbvia. Em paralelo ao drama
do Cidadão, a diretora expõe
temas em evidência no Brasil
por meio de situações dividi-
das em núcleos: a mulher que
sofre violência doméstica; a
reflexão sobre o conservado-
rismo; entre outras coisas.

Entre a ilusão de um caba-
ré e o realismo do cotidiano, Ci-
dadão tem dificuldade em acei-
tar a nova situação, que en-
volve falta de dinheiro e pers-
pectivas, o que o leva a substi-
tuir a preocupação pelo prazer.
Ele cai na farra em um baile de
Carnaval, enquanto enfrenta
como mero e passivo especta-
dor, situações comuns do dia a
dia e suas questões políticas,
comportamentais e sociais. Os

veteranos do teatro paulistano,
Paulo Jordão e André Ceccato,
dão vida aos personagens Ci-
dadão e Pradinho. 

Pradinho é o contraponto
ao protagonista, incentivan-
do-o a passar por cima do
medo e da incerteza para não
‘morrer’ em vida. “Trata-se de
filme autoral e, antes de tudo,
contém em seu DNA uma for-
te atmosfera crítica, poética e
artística. Porém, não dá mar-

gem ou oferece qualquer es-
paço para que seja entendido
como uma obra criada para
ser confortável aos olhos do
espectador. A personalidade
sarcástica de Pradinho se fun-
de ao desespero do Cidadão,
dois personagens que se apre-
sentam de forma absoluta e in-
tensa”, conta a diretora.

No longa-metragem, o bai-
le de Carnaval dentro de um
cabaré é um espaço-chave que
conecta todos os personagens.
“É a interligação entre o rea-
lismo e a fantasia: os encontros,
as vidas entrelaçadas, a rup-
tura com as verdades de cada
personagem. Um oásis no meio
do deserto, libertador e de re-
sistência”, explica a diretora.
Patrícia Lobo continua: “Por
isso, trabalhei com dois atores
que carregam o teatro em suas
veias para chegar à carga dra-
mática que eu desejava para o
filme”, finaliza.

O figurino de Dani Tereza
Arruda, que também assina a
direção de arte, traz especial-
mente para as cenas do baile
uma homenagem aos perso-
nagens e lendas mais icônicos
da cultura e do folclore brasi-
leiro: Sambista, Pai de Santo,

Jeca Tatú, Caboclo de Lança,
Macunaíma, Iemanjá, Sereia
Iara, Dançarina de Carimbó e
Cirandeira. Para continuar
dando ênfase a cultura brasi-
leira, a trilha original contou
com composições inéditas do
pianista John Larson e mixa-
gem de Sergio Fouad, as quais
exploram ritmos como Samba,
Forró, Maracatu e Carimbó.

A diretora e sua trajetória
A cineasta paulistana, Pa-

trícia Lobo, 38 anos, é diretora,
roteirista, produtora e jorna-
lista, e está interessada no ci-
nema autoral como forma de
expressão de suas próprias ex-
periências, questionando o sis-
tema e suas instituições mais
conservadoras. Em 2009, lan-
çou a Lobo produções com
foco inicial no segmento do
design, em paralelo à sua atua-
ção no mercado editorial. Cin-
co anos depois, assinava o ro-
teiro e a direção do seu pri-
meiro curta-metragem, ‘20
anos, orquídea’ (2014), exibido
em São Paulo e no IndieLisboa.

Em 2015, lançou o curta,
‘Um bom lugar para se sentir
invisível’, com exibições em
festivais internacionais e na-
cionais. Na sequência, a ci-

neasta realizou mais um curta-
metragem chamado ‘Não tro-
caria minha mãe por nada nes-
te mundo’ (2017), com um elen-
co formado por Bruno Giorda-
no, Robson Emilio e Wilton
Andrade, e entra na fase de
captação de recursos para o
seu primeiro longa-metragem,
‘Um lugar aqui dentro’, apro-
vado pela Ancine. Em outu-
bro de 2018, filmou o curta ‘O
Palhaço, Deserto’, que foi ins-
piração para o longa-metra-
gem de mesmo nome.

Dirigiu o clipe do artista
brasileiro Lucas Santtana,
‘Streets Bloom’ (2017) que con-
quistou críticas positivas na
impressa internacional ao tra-
balhar uma narrativa a partir
de imagens da cidade de São
Paulo captadas com drone. Pu-
blicou dois livros: ‘À margem’
e ‘Amar é Intolerável’, fez par-
te de uma série de produções
teatrais e também participou,
em 2018 e 2019, da comissão de
júri e na direção artística do No
Ar Drone Film Fest Brazil. Sua
carreira se desenvolveu no
mercado editorial, passando
pelas principais editoras bra-
sileiras. (Lanna Oliveira é es-
tagiária do jornal O Hoje)

Filme brasileiro es-
treia na mostra
Marché du Film, no
Festival de Cannes
2021 no dia 07 de
julho, às 09h

A vida pós palhaçada
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Em um Bairro de Nova York (In
The Heights, 2021, EUA). Dura-
ção: 2h23min. Direção: Jon M.
Chu. Elenco: Anthony Ramos,
Leslie Grace, Corey Hawkins.
Gênero: Romance, drama, mu-
sical. Em um Bairro de Nova
York é a adaptação da peça ho-
mônima. O longa acompanha
alguns dias de uma comunida-
de latina na periferia de Nova
York. A partir do protagonista
Usnavi (Anthony Ramos), dono
de uma mercearia local, a his-
tória retrata um grupo em bus-
ca de seus sonhos. Cineflix Apa-
recida: 18h30, 21h20.

eM CaRTaZ

Spirit - O Indomável (Spirit
Untamed, 2021, EUA). Dura-
ção: 1h28min. Direção: Ennio
Torresan Jr. Elenco: Isabela Mer-
ced, Julianne Moore, Jake Gyl-
lenhaal. Gênero: Animação,
aventura, família. Em Spirit - O
Indomável, acompanhamos a
vida da pequena Lucky Pres-
cott. Quando ela se muda para
uma pequena cidade fronteiri-
ça, junto com o seu pai, Lucky
acaba fazendo amizade com
um cavalo selvagem chamado
Spirit. Com o objetivo de levá-
lo até a sua família, ela em-
barca em altas aventuras. Ci-
neflix Aparecida: 14h30, 16h30.

Espiral – O Legado de Jogos
Mortais (Spiral: From The Book
Of Saw, 2021, EUA). Duração:
1h33min. Direção: Darren Lynn

Bousman. Elenco: Chris Rock,
Max Minghella, Marisol Nichols.
Gênero: Terror, suspense. Em
Espiral – O Legado de Jogos
Mortais, o detetive Ezekiel
"Zeke" Banks (Chris Rock) se
une ao seu parceiro novato Wil-
lem (Max Minghella) para des-
vendar uma série de assassi-
natos terríveis que estão acon-
tecendo na cidade. Durante as
investigações, Zeke acaba se
envolvendo no mórbido jogo do
assassino. Cineflix Aparecida:
15h15, 17h15, 19h15, 21h15.

Invocação do Mal 3: A Or-

dem do Demônio (The Conju-
ring: The Devil Made Me Do It,
2021, EUA). Duração: 1h52min.
Direção: Michael Chaves. Elen-
co: Patrick Wilson, Vera Farmi-
ga, Ruairi O'Connor. Gênero:
Terror. Invocação do Mal 3: A
Ordem do Demônio revela uma
história assustadora de terror,
assassinato e um desconheci-
do mal que chocou até os ex-
perientes investigadores de
atividades paranormais Ed (Pa-
trick Wilson) e Lorraine Warren
(Vera Farmiga). Um dos casos
mais sensacionais de seus ar-
quivos, começa com uma luta

pela alma de um garoto, depois
os leva para além de tudo o
que já haviam visto antes, para
marcar a primeira vez na his-
tória dos Estados Unidos que
um suspeito de assassinato
alega ter tido uma possessão
demoníaca como defesa. Ci-
neflix Aparecida: 14h30, 16h55,
19h, 19h20, 21h30, 21h50.

Godzilla vs Kong (God Vs King,
2021, EUA). Duração: 1h54min.
Direção: Adam Wingard.  Elen-
co: Kyle Chandler, Millie Bobby
Brown, Alexander Skarsgård.
Gênero: Ação, aventura, fic-

ção científica. No primeiro
crossover do MonstroVerso,
Kong e seus protetores em-
barcam em uma jornada peri-
gosa para encontrar seu ver-
dadeiro lar. Entretanto, tudo
sai do controle quando um
Godzilla enfurecido, começa
a deixar um rastro de destrui-
ção pelo planeta. Esse com-
bate épico entre os dois titãs,
instigado por forças ocultas, é
apenas o começo do mistério
que jaz no núcleo da Terra.
Será que o mundo sobrevive-
rá ao duelo de monstros? Ci-
neflix Aparecida: 14h10, 16h35.

Cruella (Cruella, 2021, EUA).
Duração: 2h14min. Direção:
Craig Gillespie. Elenco: Emma
Stone, Mark Strong, Emma
Thompson. Gênero:  Comédia,
drama, família. Ambientado na
Londres dos anos 70 em meio
à revolução do punk rock, o fil-
me da Disney mostra a história
de uma jovem vigarista cha-
mada Estella (Emma Stone).
Inteligente, criativa e determi-
nada a fazer um nome para si
através de seus designs, ela
acaba chamando a atenção da
Baronesa Von Hellman (Emma
Thompson), uma lenda fashion
que é devastadoramente chi-
que e assustadora. Entretanto,
o relacionamento delas de-
sencadeia um curso de eventos
e revelações que farão com
que Estella abrace seu lado re-
belde e se torne a Cruella, uma
pessoa má, elegante e voltada
para a vingança. Cineflix Apa-
recida: 15h, 17h45, 20h30.

'Cruella' apresenta a juventude de uma das vilãs mais sofisticadas do cinema

tCINEMA

‘O Palhaço, Deserto’

tem previsão de

lançamento nacional

no segundo semestre



Luan Monteiro

Com um ano e meio de
pandemia causada pelo novo
coronavírus, métodos de pa-
gamento eletrônico se tor-
nam cada vez mais utilizados
no mercado. Essa inovação,
principalmente trazida pelo
Pix, facilita as transações e
trazem segurança tanto para
quem compra quanto para
quem vende.

O método conhecido
como “cashless”, que con-
siste no pagamento digital, já
alcançou a marca de R$ 1 tri-
lhão movimentados no país.
E esses métodos devem con-
tinuar crescendo com o pas-
sar do tempo.

Larissa Araújo é empre-
sária no ramo de marmitas,
e conta como aderiu essas
formas de pagamento para
proteger a si mesma e seus
colaboradores. “Comecei a
receber pagamentos digitais
antes mesmo do Pix. Dessa
forma, temos o mínimo de
contato físico com nossos
clientes, conseguindo prote-
ger tanto eles quanto nossos
motoboys”, explica.

“Damos várias opções
para que nossos clientes pos-
sam escolher a melhor forma
de pagar. As mais utilizadas
nos dias de hoje são o Pix e
transferência e, apenas em
caso de extrema necessidade,
utilizamos a maquininha de
cartão”, finaliza.

Digitalização do troco
Com o maior receio em ma-

nusear dinheiro em espécie,
em moedas ou cédulas, o troco
digital virou uma alternativa
com maior segurança sanitária
para os consumidores, que po-
dem fazer a opção após o ope-
rador fechar a venda em locais
que oferecem o serviço. Para o
varejista, a inovação evita a
falta de troco e diminui a ne-
cessidade de fazer sangrias de
caixa, aquele momento em que
o operador interrompe o seu
trabalho para contar as cédulas,
gerando filas indesejadas para
os clientes e vulnerabilidade
para a segurança de todos.

“O troco digitalizado per-
mite o estabelecimento credi-
tar o dinheiro direto no CPF do
consumidor, mesmo daque-

les que não possuem contas
bancárias. Ele só precisa bai-
xar um aplicativo para usar ou
transferir o valor quando de-
sejar”, explica o fundador e
CEO da plataforma Sled, An-
derson Locatelli.

Saque no varejo
Com a constante diminui-

ção no número de caixas ele-
trônicos e de agências bancá-
rias pelo País, soluções de sa-
que no varejo, por meio de
cartões de débito ou pré-pago
nos caixas dos pontos de ven-
da, são bem-vindas. “A grande
inovação é conseguir oferecer
esse serviço sem que o cliente
precise comprar nada em tro-
ca ou pagar pela operação”,
aponta Locatelli.

Segundo ele, a tendência é

de que as lojas não sejam ape-
nas locais de compras, mas
hubs de conveniência com um
mix variado de produtos e no-
vos serviços como o saque.
“Essa solução vai ajudar mui-
to as pessoas que vivem mais
afastadas dos grandes centros,
que são as que geralmente não
têm um caixa eletrônico por
perto”, avalia o CEO da Sled.

Pix como meio de
pagamento

Apesar de a adesão ainda
ser baixa, o uso do Pix como
meio de pagamento começa a
crescer. Para o consumidor, o
sistema pode trazer maior ra-
pidez para confirmar a com-
pra. Para o varejista, é a forma
de pagamento mais barata por
conta da taxa menor se com-
parada com os cartões de cré-
dito e débito. Além disso, o re-
cebimento ocorre no ato.

“Assim como a aproxima-
ção, o Pix deve ser uma das
grandes tendências do varejo a
partir de um movimento cada
vez maior de lojas disponibili-
zando essa novidade aos clien-
tes”, prevê Locatelli.

Compras personalizadas
Com o aumento do uso de

novos canais de atendimento,
como aplicativos de mensa-
gens e aplicativos de entregas,
muitos pontos de venda estão
apostando na criação da fi-
gura do personal shopper,
profissional disponível nos
estabelecimentos para rece-

ber os pedidos e personalizar
as compras, de acordo com os
gostos dos consumidores. Por
meio deste profissional, o
cliente recebe informações
mais precisas dos produtos
desejados e tem maior agili-
dade na hora de escolher.

Para o fundador da Sled,
a inovação trazida pela fi-
gura do personal shopper
está na permissão de que os
consumidores escolham os
produtos com mais asserti-
vidade, sem precisar se des-
locar até as lojas.

Doação do troco digital
Dentro de algumas solu-

ções que oferecem o troco di-
gital, já é possível selecionar a
opção de doação do troco. Nes-
ses casos, em vez de receber o
montante no CPF, o consumi-
dor escolhe alguma instituição
filantrópica para a qual quer
contribuir dentro de uma lista
de ONGs cadastradas no siste-
ma integrado ao caixa. Para
Locatelli, o serviço é uma op-
ção transparente e acessível,
uma vez que a doação tem
origem no CPF do cliente, eli-
minando custos tributários
para o varejista e permitindo
que o valor seja creditado ins-
tantaneamente na conta da
entidade beneficiada.

“É uma maneira de con-
sumidores e lojistas contri-
buírem sistematicamente
com causas de impacto so-
cial”, completa Locatelli. (Es-
pecial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2021 AnO 17 - nº 5.338 n 17

Negócios

Saque no caixa,
Pix como paga-
mento e digitali-
zação do troco aju-
dam na prevenção
a covid-19

Inovações em meios de pagamento
trazem comodidade e segurança

Consumidor deve
redobrar a atenção
com os cartões e
senhas, além de
conferir valores das
compras








